Pellyho dům, v popředí trafika „u Švejdara“

vydává město Police nad Metují

cena: 10 Kč

číslo 2

únor 2011

Mozaika z radnice
Začátek nového roku je tradičně ve znamení tvorby
městského rozpočtu. Jeho návrh bude projednávat
zastupitelstvo města na pracovním jednání v úterý
15. února a schvalovat na veřejném jednání ve
středu 16. února. Návrh rozpočtu je vyvěšen na
úřední desce v Kostelní ulici, na úřední el. desce a
na webových stránkách města. Každý občan má
právo se k němu vyjádřit. Využijte této možnosti
třeba
i
přítomností
na
veřejném
jednání
zastupitelstva v Pellyho domech.
Pro mnohé z nás byl velkým zážitkem Novoroční
koncert. Tentokrát díky prvnímu veřejnému vystoupení
našeho symfonického orchestru Police symphony
orchestra pod vedením Miroslava Srny a Jakuba
Mikuldy. Došlo k naplnění snu sourozenců Soukupových.
Přejme všem, kteří v orchestru hrají, a kteří se přidají,
dlouhou cestu s Paní hudbou spojenou s radostí
muzikantů i posluchačů.
Turistické noviny Kladské pomezí česko-polského
pohraničí vydala Branka, obecně prospěšná
společnost pro rozvoj cestovního ruchu, pro zimní
období. K dostání jsou zdarma ve všech informačních
centrech Kladského pomezí a v polském příhraničí,
samozřejmě i v našem IC v Pellyho domech. Pro
turisty, návštěvníky, běžkaře, sjezdaře a lidi milující
zimní radovánky i zajímavosti je v nich připraveno
mnoho i nadčasových informací doplněných
fotografiemi.
Obvodní oddělení Policie České republiky v Polici nad
Metují je zachováno. Spojeno se služebnou v Teplicích
nad Metují. Celkový počet sloužících policistů je 19.
Pro celé Policko a Teplicko. S velitelem Pavlem
Štenglem spolupracujeme. V pondělí 28. února
využijeme s panem místostarostou možnosti setkání se
všemi policisty.
Na pracovně společenském jednání s panem farářem
Marianem Lewickým jsme zhodnotili loňskou
úspěšnou spolupráci s děkanským úřadem a
naplánovali další aktivity pro rok letošní /koncerty,
zájezdy, besedy/. Především jemu děkujeme za
obětavost a vstřícný postoj ke společně pořádaným
akcím.
Probíhají schůzky, na kterých tvoříme konečnou verzi
nových „vítacích tabulí“ města. Nosným tématem by
mohla být malba rodiny na kole Jaroslava Soumara a
kresba ostrostřelce Petra Zudy. Další setkání pracovní
skupiny je ve středu 9. února v 18 hodin v ZUŠ. Každý
nápad vítán.
V případě dobrých podmínek je ke sportování možno
využít kluziště na sídlišti, vleku na Nebíčku a
běžeckých stop v areálu na Nebíčku i turistických
tras – do Klůčanky i na Slavný. Info na webových
stránkách města nebo v IC. Poděkování všem, kteří
se o vytvoření podmínek k této nabídce starají.
Ve čtvrtek 20. ledna jsme měli u pana místostarosty
Slezáka v Broumově s kolegy z Hronova, Náchoda,
Červeného Kostelce a Nového Města jednání o činnosti
městské policie. Proběhla velmi přínosná diskuse,
rozbor a možnost řešení problémů spojených s prací
městských strážníků. Bylo dohodnuto setkávání
vedoucích strážníků v okrese. První se uskuteční
v Náchodě v březnu tohoto roku.
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Za město Police nad Metují děkuji Vám všem, kteří
jste mile přijali tříkrálové koledníky a přispěli do
sbírkových pokladniček. Vybraná částka za Policko
133 311 Kč je úctyhodná! Velké poděkování za
ochotnou pomoc všem koledníkům za jejich
bezprostřední vystupování, výdrž a pěvecké
nasazení. Bez jejich účasti bychom se neobešli.
Královéhradecký kraj se letos na brněnském veletrhu
cestovního ruchu /13. – 16. ledna/ představil jako ráj
milovníků vojenské historie. Návštěvníci měli možnost
si prohlédnout objekty opevnění při česko-polské
hranici. Finanční podpora kraje míří do všech
významných turistických oblastí regionu – Krkonoš a
Podkrkonoší, Orlických hor a Podorlicka, Kladského
pomezí a Hradecka. Milionové dotace každoročně
pokrývají například provoz cyklobusů a budování
cyklostezek, údržbu turistických tras a běžkařských
stop, propagaci regionu v ČR i v zahraničí. Policko se
na veletrhu REGIONTOUR 2011 již tradičně
prezentovalo ve stánku Kladského pomezí. Celé čtyři
dny nás na veletrhu zastupovala pracovnice Pellyho
domů Martina Golová. Jednodenního poznávacího
výjezdu se zúčastnily ředitelka CKV Radka Vlachová a
projektová manažerka a pečovatelka DSO Policko Eva
Pápaiová.
Jednala jsem se zástupem OREDA Ing. Sitorou a
vedoucím CDS Ing. Patzeltem o zlepšení dopravní
obslužnosti. Jsou ochotni vyjít vstříc především
seniorům zřízením zastávky pro vytipované spoje u
zdravotního střediska, u domu s pečovatelskou
službou a na Komenského náměstí pod kostelem.
Povodí Labe, státní podnik, prochází značnými
strukturálními změnami. Přijel mě s nimi seznámit
ředitel závodu Hradec Králové Ing. Pavel Řehák.
Aktualizovala jsem naše dlouhodobé požadavky týkající
se především čištění toků. Snad se již letos dočkáme
vyčištění Ledhujky u koupaliště.
Navštívila jsem hejtmana Královéhradeckého kraje
Bc. Lubomíra France ve věci případné finanční
pomoci s rekonstrukcí základní umělecké školy,
informovanosti o plánované rekonstrukci silnice
Broumov – Police nad Metují. Se zuškou nám kraj
pomoci nemůže, rekonstrukce bude závislá na
kladném vyřízení žádosti o dotaci z EU ke konci
tohoto roku.
Značným problémem ve všech městech jsou neukáznění
majitelé psů, kteří se dokáží ukáznit pouze v blízkosti
městského strážníka. Je tedy i na nás všech, jak se
k těm, kteří po svých miláčcích neuklízejí, budeme
chovat. Naše netečnost jim nahrává.
Každý den – dopoledne i odpoledne – má MP za úkol
krátkou a namátkovou represi proti neplatičům
parkovného na náměstí. Využijte, prosím, parkovací
permanentky. Za 150 Kč pro místní a 300 Kč pro
okolní obce je určitě velmi solidní nabídka.
Celý měsíc byl opět ve znamení „práce“ s neplatiči. Dr.
Sedláčkové byl podán radou schválený návrh na
exekuce pro nenapravitelné a nespolupracující
neplatiče. Do poloviny února se rozhodne o dalších.
Město a technické služby vyčerpaly všechny lidské i
zákonné možnosti, kterými neplatiče upozorňovaly na
jejich povinnosti vyplývající z nájemních smluv.
Do masopustního i postního času přeji nám všem
především zdraví, radost z prodlužujících se dnů,
taky více sluníčka, které by dětem a studentům
rozveselilo jarní prázdniny.
Ida Seidlmanová

OTÁZKY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VE
SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA POLICE
NAD METUJÍ
Dne 1. 2. 2011 proběhlo v Hradci Králové veřejné
projednání
návrhu
zásad
územního
rozvoje
Královéhradeckého kraje, přičemž našeho správního území
se dotýkala toliko navržená ÚZEMNÍ REZERVA PRO
UMÍSTĚNÍ STAVBY PŘELOŽKY SILNICE č. II/303 DS2pr –
Bukovice/Pěkov. V rámci procesu projednávání těchto
zásad bylo ze strany obce Bukovice, Občanského sdružení
Klůček a několika fyzických osob vlastnících ve vymezované
koridoru nemovitosti, podáno několik námitek usilujících
buď o změnu vymezení rezervy, nebo její úplné vypuštění.
Na tomto místě je třeba doplnit, že návrh zásad územního
rozvoje vychází jak z územní politiky ČR, tak z již
schválených a právně účinných územních plánů vyšších
územních celků (Adršpašsko-broumovsko).
K podaným námitkám se přímo při jednání vyjádřili jak
zástupci orgánů ochrany přírody a krajiny, tak zástupci
silničního správního orgánu. Zástupci těchto správních
orgánů nevyloučili alternativní řešení rezervy, nicméně
současně se vyslovili k podpoře stávající trasy. Ochranou
přírody bylo zdůrazněno, že v dalších stupních projednání
lze očekávat problematické projednání dané stavby ať
v rozsahu změny rezervy ve veřejně prospěšnou stavbu coby
součást územně plánovací dokumentace, tak při územním
řízení při umisťování stavby do území. Silniční správní orgán
pak navrhované rezervě uvedl, že je třeba mít na paměti,
že komunikace II/303 je páteřní komunikací zajišťující
obslužnost Broumovska, přičemž v místě Pěkova projede po
této komunikaci podle posledních měření 3500 vozových
jednotek za den. Dále uvedl, že komunikace je již
dlouhodobě předmětem investování nákladů v řádu stovek
milionů korun, přičemž neopomněl uvést, že přeložka
komunikace mimo zastavěná území obce je historicky
územně plánována již od 60. let minulého století, přičemž
jako závěrem zdůraznil, že silniční správní orgán, coby
orgán státní správy, trvá na zachování územní rezervy pro
přeložku.
Zástupci Krajského úřadu, kteří zajišťovali projednání
návrhu zásad územního rozvoje, úvodem předeslali, že
zejména navrhované rezervy nejsou výsledkem nahodilého
vytyčování koridorů v území, ale vycházejí z již platných a
právně účinných dokumentů, nebo jsou návazností na
historický vývoj územního plánování v daných regionech.
Zejména rezervy pak budou předmětem dalšího
prověřování, a v rámci aktualizací zásad územního rozvoje
tak bude pro futuro zkoumáno, zda bude daná stavba
ponechána v režimu rezervy, či zda bude překlopena do
režimu navrhovaného umístění do území, či zda bude ze
zásad úplně vypuštěna. Samotné zásady, stejně jako
územní plány samosprávných celků, jsou tedy materiálem
živým, se kterým se bude nadále pracovat.
Rezervy je tak třeba vnímat jako plochy pro budoucí
možné umístění staveb s tím, že v rámci procesu
aktualizace
zásad
územního
rozvoje
bude
vždy
prověřováno, zad je možné stavbu do území umístit, s tím,
že bude pečlivě zkoumáno, zda umisťovaná stavba nezhorší
stávající využití území, zda ho jakkoliv ztíží nebo snad
dokonce znemožní, přičemž se zkoumá rovněž i její dopad
na životní prostředí. V území, které je rezervou, jsou pak
stanoveny úkoly pro orgány územního plánování, které
mající zajistit, že území bude využíváno tak, aby nebylo
znemožněno jeho budoucí užití pro účel, k jakému byla
rezerva vytyčena.
B. Dne 3. 2. 2011 proběhlo na Městském úřadu
Náchod projednání návrhu změny č. 3 územního plánu
Města Police nad Metují. Tento krok navazoval na
projednané zadání změny č. 3, při kterém došlo k vypuštění
řady navrhovaných změn a zároveň zúžení části

navrhovaných změn. K projednání návrhu nebyly uplatněny
žádná negativní stanoviska dotčených orgánů ani sousedních
obcí, přičemž pokud nebude v zákonné lhůtě (tj. do
7. 3. 2011)
těmito
orgány
uplatněna
připomínka
k projednávanému návrhu změny územního plánu, bude
návrh změny č. 3 předložen Krajskému úřadu, přičemž po
uplynutí 30 dnů a za podmínky, že Krajský úřad
v projednání návrhu změny územního plánu neshledá
závady, dojde k veřejnému projednání změny územního
plánu. Pokud tedy vše půjde, tak jak předpokládáme, bude
předmětem jednání červnového zastupitelstva i projednání
návrhu opatření obecné povahy změny č. 3 územního plánu
města, čímž bude dovršeno jeho projednání.
Projednání další změny územního plánu města se
nepředpokládá (samozřejmě výjimku nelze zcela vyloučit),
přičemž veškeré další změny vzešlé z podnětů vlastníků
nemovitostí nebo z řad veřejnosti již budou projednány
v režimu projednání nového územního plánu města (viz
níže).
Bc. Jiří Škop, místostarosta

K NOVÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU MĚSTA
Blíží se doba, kdy budeme na základě zákonného
pověření nuceni disponovat novým územním plánem
města. Desetileté návrhové období současného územního
plánu pak bylo již překonáno, přičemž z množství změn,
které byly občany navrženy při projednávání změny
územního plánu č. 3, dává tušit, že možnosti současného
územního plánu jsou vesměs vyčerpány, a že je třeba se
na celé území města a jeho místních částí podívat
optikou současnosti, optikou nových rozvojových nároků,
jakož i optikou nového využití dosud nevyužitých ploch,
a přehodnocení využití stávajícího…
V tomto roce tak bude zastupitelstvo města
postaveno před úkol schválit pořízení nového územního
plánu města.
Aby tento nový územní plán co nejvíce naplňoval
Vaše představy o budoucím rozvoji, uspořádání a využití
území, vyzýváme Vás touto cestou k tomu, abyste ve
lhůtě 5-ti následujících měsíců podali své PODNĚTY
k NOVÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
(viz následující výzva).

PODNĚTY K NOVÉMU ÚZEMNÍMU
PLÁNU MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Město Police nad Metují, přistoupí v roce 2011
k rozhodnutí o pořízení nového územního plánu pro
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ POLICE NAD METUJÍ, VELKÁ
LEDHUJE, PĚKOV, HONY, HLAVŇOV A RADEŠOV NAD
METUJÍ, zahajuje práce na pořizování nového
územního plánu.
Z tohoto důvodu oznamuje občanům, že mohou
podávat písemně svoje podněty k novému územnímu
plánu města Police nad Metují
v kanceláři odboru výstavby, Městského úřadu Police nad
Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují
(č. místnosti 36), případně elektronickou formou
prostřednictví adres meu@meu-police.cz;
podatelna@meu-police.cz (pro podání s elektronickým
podpisem) ve lhůtě

do 30. 6. 2011.

O konkrétních krocích města ve věci pořízení nového
územního plánu města Vás budeme dále informovat, jak na
našich webových stránkách www.meu-police.cz, tak
prostřednictvím veřejné úřední desky, Polického měsíčníku,
a dále na veřejných jednáních zastupitelstva města.
Bc. Jiří Škop, místostarosta města
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Intenzifikace ČOV Police nad Metují
V rámci projektu „Intenzifikace ČOV Police nad Metují“
byla v roce 2010 kompletně zrekonstruována jedna ze dvou
stávajících biologických linek (tj. ½ ČOV). Rekonstrukce
první části ČOV proběhla dle plánovaného harmonogramu a
nyní je připravena k zahájení zkušebního provozu.
Rekapitulace provedených prací za období dubenprosinec 2010: úprava měrných žlabů na přítoku – osazení
nového měrného žlabu, oprava betonových nádrží a všech
lapáků písku (sanační práce), osazeny nové automatické
česle se šnekovým dopravníkem na nátoku, nové vystrojení
technologie u všech lapáků písku v nerezové oceli včetně
pochůzných lávek a zábradlí, kompletní strojní dodávka
provzdušnění, míchadla a čerpadla 1 linky, aerace v nově
opravené lince a v kalojemu, kompletní dodávka dosazovací
nádrže, rekonstrukce dešťové zdrže, výměna potrubí a
armatur
v zemním
kolektoru,
kompletní
dodávka
terciárního dočištění – mikrosítové bubnové filtry (dočištění
vypouštěné vody), objekt chemického hospodářství –
srážení fosforu, část silové elektroinstalace, nová čerpací
šachta dešťových vod, objekt nového měření na odtoku –
nový parshalův žlab P4 a P6.
V roce 2010 byly investiční náklady na realizaci tohoto
projektu Intenzifikace ČOV Police nad Metují 37 550 tis. Kč
(včetně DPH). Město doposud obdrželo celkovou dotaci
z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu
Životní prostředí ve výši 22 820 tis. Kč, dále pak dotaci ze
Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 1 342 tis. Kč.
Na spolufinancování projektu je také čerpána půjčka
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR,
doposud bylo čerpáno 2 684 tis. Kč. V lednu 2011 byla
podána žádost o povolení zkušebního provozu. V tomto roce
bude pokračovat rekonstrukce a intenzifikace druhé linky,
včetně kalové koncovky. Kompletní dokončení celé
rekonstrukce ČOV a předání je plánováno na září 2011.

Stavba je spolufinancována z fondů Evropské unie (z
Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu
soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní
prostředí.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Stavební úpravy polické
základní školy

Město Police nad Metují nechalo v roce 2010 vypracovat
projekt pro stavební povolení „Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují“, včetně
Energetického auditu a Průkazu energetické náročnosti
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budovy. V červenci byla podána žádost o podporu ze
Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) v rámci
programu Zelená úsporám a v prosinci byla fondem naše
žádost akceptována. Dále bude odbornými útvary SFŽP dle
směrnic fondu posouzena a předložena k dalšímu řízení.
Konečné stanovisko nám bude sděleno po obdržení
rozhodnutí ministra životního prostředí. Projektová
dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou
v energetickém auditorství - Ing. Davidem Knillem.
Předmětem projektu jsou stavební úpravy 4 objektů
komplexu budov Základní školy v Polici nad Metují (I. a II.
stupeň, družina, tělocvična). Plánované úpravy zahrnují
dodatečné systémové zateplení pláště budovy, povrchové
úpravy stěn, výměny výplní oken a dveří. Pro zateplení stěn
bude použit atestovaný zateplovací systém s pěnovým
polystyrenem. Nová okna s izolačním dvojsklem budou
vykazovat součinitel prostupu tepla U=1,2 W/m2K. Zároveň
dojde
k zateplení
střešní
konstrukce
pěnovým
polystyrenem. Realizací projektu celý komplex budov
prostřednictvím zlepšení energetických vlastností splní
požadavky na zajištění úspor energií nezbytných na
vytápění
celého
objektu.
Celkové
náklady
jsou
rozpočtovány na 12,5 mil. Kč. Termín realizace závisí na
konečném rozhodnutí SFŽP.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Připomínáme placení poplatků za
odpady a ze psů !!!
Oba poplatky musí být uhrazeny nejpozději
do 31.3.2011.
Poplatek za odpady byl pro rok 2011 stanoven částkou
500,-Kč na osobu a rok. Veškeré úlevy a osvobození dle
vyhlášky města zůstávají beze změny.
Poplatek ze psů se nemění – 300,-Kč za psa v domech do
tří bytových jednotek, 500,-Kč za psa v domech od 4
bytových jednotek, 250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov,
200,-Kč důchodci.
Oba poplatky můžete uhradit přímo v pokladně MěÚ,
kancelář č. 23 nebo bezhotovostně převodem na účet
č.9005-4629551/0100. Při bezhotovostní platbě uveďte
prosím do textu pro příjemce jména všech poplatníků, na
které se platba vztahuje a při úhradě obou poplatků naráz
rozdělte úhradu za odpady a za psy do dvou jednotlivých
plateb. U platby za psy uveďte do VS - 1341, SS – rodné
číslo poplatníka, u platby za odpady do VS – 1337, SS –
rodné číslo jednoho z poplatníků.
To vše z důvodu
správného zaúčtování plateb ke konkrétním poplatníkům.
Z důvodu malého zájmu jsme se v letošním roce
rozhodli již do Hlavňova a Pěkova za účelem vybírání
uvedených poplatků nezajíždět.
Daniela Adamová a Jana Hlaváčková

Usnesení rady města ze zasedání
č.02/2011 a 03/2011 ze dne 17.1.2011 a 31.1.2011
RM schvaluje prominutí nájemného za pronájem sálu
v Pellyho domech pro konání Farního charitativního plesu
22.1.2011.
RM schvaluje Pěkovským ženám slevu na nájemném za
pronájem společenského sálu v Pellyho domech pro konání
Babského bálu dne 15.1.2011 ve výši 25%.
RM jmenuje z pozice zřizovatele pro další funkční období
následující členy školské rady Základní školy a Mateřské
školy Police nad Metují: paní Ivu Řehákovou, paní Lenku
Fulkovou a paní Idu Seidlmanovou a žádá ředitele ZŠaMŠ o
předložení upraveného volebního a jednacího řádu školské
rady.
RM schvaluje použití znaku města v publikaci Encyklopedie
Královéhradecký kraj - města a obce
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou paní Marii Kobrové od 1. 2. 2011.

RM schvaluje:
1) ukončení nájmu bytu č. 5 v domě č.p. 209 v k.ú. Police
nad Metují dohodou obou stran ke dni 28.2.2011 mezi
městem a nájemcem Marcelou Hruškovou. Nájemci
bude po předání bytu vráceno předplacené nájemné ve
výši 55.097,-Kč v souladu s podmínkami smlouvy o
půjčce ze dne 25.3.2009.
2) přidělení bytu č. 5 v domě č.p. 209 v k.ú. Police nad
Metují Martě Škopové od 1.4.2009 na dobu neurčitou.
Nájemce při podpisu nájemní smlouvy uhradí městu
částku ve výši 55.097,- Kč a tato částka bude
umořována nájemným ve výši 1.968,- Kč měsíčně po
dobu 2 let a 4 měsíců. Po uplynutí této doby bude
stanovena výše nájemného dle právních předpisů
platných v té době.
RM schvaluje podání grantové žádosti na Celoroční aktivity
pro děti a mládež v Polici nad Metují
RM schvaluje parametry zjednodušeného jednacího
výběrového řízení bez uveřejnění na zakázku "Trafostanice
35/0,4 kV, 400 kVA Intenzifikace ČOV Police nad Metují".
Kritéria:
nabídková cena váha 100%.
Obeslané firmy: SIGNALBAU - Police nad Metují
ELPOL - Police nad Metují
GDF spol s r.o. - Oskava
ELPREMO s.r.o. - Olomouc
Výběrová komise:Ing. Pavel Scholz – inv. technik města
Ing. Vasil Bučok - ředitel TS, s.r.o.
za BSS s.r.o. Ing. Vladimír Kudera
Náhradník:
Bc. Jiří Škop - místostarosta města
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1163/3 o
výměře 10500 m2 v k.ú. Police nad Metují Českému
rybářskému svazu Police nad Metují. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1,- Kč ročně.
RM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 1089/4 o výměře
2878 m2 v k.ú. Pěkov.
RM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněnou
společnost VČP Net, s.r.o., které bude spočívat v právu
oprávněného zřídit a provozovat na pozemcích p.č.749/2,
749/1, 731/55 v k.ú. Velká Ledhuje plynárenská zařízení, a
vstupovat a vjíždět na tyto nemovitosti v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné
břemeno bude zřízeno za úplatu a finanční náhrada bude
činit částku 500,- Kč.
RM schvaluje směrnou účtovou osnovu příspěvkové
organizace ZUŠ v Polici nad Metují pro rok 2011.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZUŠ Police nad Metují
za rok 2010 a souhlasí s převedením zlepšeného
hospodářského výsledku ve výši 3 043,49 Kč do Rezervního
fondu ZUŠ.
RM stanovuje členy RM jako gestory pro následující oblasti:
financování, rozpočet – Ing. J. Vlček
školství, sociální a zdravotní oblast – Mgr. L.
Fulková
kultura a společenský život – L. Bořek
sport, granty – Ing. J. Havlíček
technické služby – Ing. V. Seidl
rozvoj města a správa majetku – Mgr. I.
Seidlmanová
cestovní ruch, podnikatelský sektor, životní
prostředí – Bc. J. Škop
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu radnice
dne 10. 3. 2011 při příležitosti 52. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci.
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou manželům Michlovým od 1.2.2011 Zodpovídá: TS
s.r.o., SOC
RM schvaluje přidělení bytu č. 14 - 1+1 v domě č.p. 116 v
ulici Na Babí v Polici nad Metují paní Jarmile Šenkové.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho
roku s možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce řádně

plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č.
1184/2 o výměře 51m2 v k.ú. Police nad Metují panu Ing.
Martinu Demlovi. Kupní cena je stanovena ve výši 400,Kč/m2 a celková kupní cena činí 20.400,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č. 83/6
o výměře 13 m2 v k.ú. Pěkov manželům Petrovi a Dagmar
Vackovým. Kupní cena je stanovena ve výši 50,- Kč/m2 a
celková kupní cena činí 650,- Kč.
RM doporučuje ZM prodej pozemků p.č. 302/1 o výměře
759 m2 a p.č. 303/1 o výměře 295 m2 v k.ú. Police nad
Metují manželům Pavlovi a Elišce Žákovým. Kupní cena je
stanovena ve výši 40,- Kč/m2 a celková kupní cena činí
42.160,- Kč.
RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 17/2 v
k.ú. Pěkov z důvodu plánované rekonstrukce silnice II/303 a
rozšíření komunikace v tomto úseku.
RM nedoporučuje ZM prodej pozemků p.č. 184 a st.č. 97 v
k.ú. Pěkov panu Lubomíru Teichmannovi.
RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku p.č. 192 v k.ú.
Pěkov.
RM schvaluje plán oprav bytového a nebytového fondu pro
rok 2011 financovaný z mandátního účtu správy nemovitostí
s doplněním o akci „výměna oken ve skautské klubovně“
v hodnotě cca 80 tis. Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č. 01/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č. 02/2011, o místním poplatku ze psů.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č. 03/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č. 04/2011., o místním poplatku ze vstupného.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č. 05/2011, o místním poplatků za užívání veřejného
prostranství
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č. 06/2011, o místním poplatků o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí.
RM vzhledem k předloženým neuspokojivým výsledkům ZŠ
za rok 2010 ukládá RM řediteli ZŠ zavést tato opatření :
důsledně dodržovat
interní „Směrnici k finanční
kontrole – vnitřní kontrolní systém“, aby se zabránilo
opakování
situace, která vedla k výraznému
překročení schváleného rozpočtu na rok 2010
rozpracovat schválený rozpočet ZŠ na rok 2011 do
jednotlivých měsíců se zahrnutím sezónních výkyvů v
čerpání jednotlivých položek do 28. 2. 2011
vždy do 15. dne následujícího měsíce zaslat přehled
plnění rozpočtu a to jak za uběhlý měsíc tak i v celkové
kumulaci dle jednotlivých účtů trvale do odvolání
RM ukládá řediteli ZŠ předložit do 28. 2. 2011 detailní
předpoklad využití nákladů rozpočtu 2011 a to v položkách :
501.510 DDHM / 3000 – 40000
511.300 Opravy a udržování - běžná údržba
511.400 Opravy a udržování - aktualizace programů
518.520 Služby zpracování dat
518.530 Nákup softwaru
518.590 Ostatní služby jinde nezahrnuté
RM schvaluje použití investičního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Police nad
Metují ve výši 137.050,- Kč na údržbu a opravy majetku.
RM schvaluje upravený odpisový plán příspěvkové
organizace ZUŠ v Polici nad Metují pro rok 2010.
RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZUŠ
v Polici nad Metují pro rok 2011.
RM schvaluje, aby si příspěvková organizace ZUŠ v Polici
nad Metují pronajala na základě Sběrné smlouvy o nájmu a
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poskytování služeb č. 22511957 dva kopírovací stroje
KONICA MINOLTA.
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města na
rok 2011.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Pozvánka
na 1. veřejné zasedání

Zastupitelstva města Police nad Metují
v roce 2011,
které se koná 16. 2. 2011 v 17 hodin
na sále Pellyho domů.
Na programu:
-

návrh rozpočtu na rok 2011
poplatkové vyhlášky
změny v zakládací listině TS s.r.o.
rozpočtová pravidla
prodeje nemovitostí

Informace z psího útulku

Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku k 4.2.2011 není žádný
pes.
Pro štěňátko- fenku křížence, nabízenou
v minulém čísle, si v lednu přijeli noví
páníčci od Hradce Králové.
Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

Děkujeme všem lidem z Police nad Metují a okolí,
kteří přispěli v Chovatelských potřebách v Tomkově
ulici na psí útulek. V roce 2010 bylo vybráno 4 182 Kč.
Samozřejmě i manželům Součkovým za jejich ochotu
pokladničku v jejich obchodě umístit. I letos budeme
vděčni za Vaše příspěvky.

Ida Seidlmanová

ORIGINÁLNÍ PRODUKTY BROUMOVSKA
(REGIONÁLNÍ ZNAČENÍ PRODUKTŮ)
„Každý region v České republice má svůj vlastní
neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím,
kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky
a produkty pocházející z určité oblasti nesou část tohoto
charakteru – je do nich vložena práce tamních řemeslníků a
zemědělců i část jejich duše.“
Agentura pro rozvoj Broumovska, organizační složka
Společnost pro destinační management, organizuje ve
spolupráci s Asociací regionálního značení projekt
Regionální značení výrobků – originální produkty
Broumovska.
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V rámci projektu probíhá v Kreslírně klášterního
gymnázia (areál broumovského kláštera) série tří na sebe
navazujících školení, která jsou rozdělena do dvou hlavních
témat.
Prvním
tématem
je
představení
tvorby
marketingové strategie, marketingová terminologie,
definice obsahu a cílů v marketingu a další. Druhé téma je
zaměřeno na systém zavedení certifikace výrobků, význam
značení pro zúčastněné subjekty, principy a rozsah značení,
výběr loga, certifikační kritéria a další. Na prvním semináři
se posluchači seznámili se základy marketingu a se
systémem zavedení výrobků v regionu.
Ve druhém semináři, který se koná 22. 2. 2011 se
budeme věnovat regionálnímu značení v ekonomických
souvislostech, zásadám certifikace, podrobným kritériím
pro udílení značky. Budou vzneseny také první návrhy na
složení certifikační komise.
Dne 29. 3. 2011 se uskuteční poslední školení
regionálního značení výrobků. V něm se budeme věnovat
výběru loga, praktickým problémům, finálnímu složení
certifikační komise. Závěrem přednesou školitelé ucelenou
prezentaci systému značení.
Semináře nejsou určeny jen místním výrobcům, ale také
dalším osobám zabývajícím se cestovním ruchem. Originální
značení výrobků funguje na území České republiky již v 13
oblastech. Agentura pro rozvoj Broumovska realizuje
projekt
s využitím
prostředků
Evropské
unie
prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR, a to Osy IV
Leader administrovaných o. s. Místní akční skupina
Broumovsko+.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Markéta Hanušová
Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s.

Podstatou regionální značení výrobků/služeb je
garantování původu produktu či služby v určitém regionu.
Je také jednou z cest, jak naši produkci zviditelnit, a tím
také zviditelnit naše pracovité a šikovné výrobce, jež mají
turistům mířícím na Policko, ale také místním obyvatelům,
co nabídnout. Poslední době se totiž myšlení lidí mění a
stále více se zaměřují na jedinečnost výrobků (chtějí znát
jejich původ a jsou ochotni za ně klidně i připlatit).
Produkty, které je možné/vhodné použít pro značení:
1) řemeslné výrobky a umělecká díla – produkty ze
dřeva, slámy, krajky, šperky, keramika, sklo,
papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek
atd.
2) potraviny a zemědělské předměty – mléko, sýry,
maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina,
víno, nápoje, med a další.
3) přírodní produkty – lesní plody, léčivé byliny,
čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely,
rákos pro stavební účely, kompost, minerální voda
atd.
Certifikační (značka je udělována prostřednictví
vystavení certifikátu) kritéria výrobku:
1) místní původ
2) kvalita
3) šetrnost k životnímu prostředí
4) jedinečnost (vyplývající z původu) – užití tradiční
technologie nebo místních surovin, ruční výroba…
Regionální značení posílí naši turistickou atraktivitu (ne
okamžitě, je to samozřejmě běh na dlouhou trať) a
přispěje k udržitelnosti cestovního ruchu. V neposlední řadě
povede ke spolupráci místních výrobků a prodejců služeb.

Bližší informace
znacky.cz.

naleznete

na

www.regionalniEva Pápaiová

Podklady pro stanovení poplatku
za malé zdroje znečišťování
ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na povinnost, danou §19
odst.16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
v platném znění (dále jen zákon), zaslat do 31. března
kalendářního roku, po skončení poplatkového období,
podklady pro stanovení výše poplatku za znečišťování
ovzduší na běžný rok. Podklady se zasílají Městskému úřadu
Police n. M., který podle §19 odst.6 zákona rozhoduje o výši
poplatku a poplatky, podle zákona o správě daní a
poplatků, vybírá.
Podle zákona je malým stacionárním zdrojem
znečišťování ovzduší, a to bez ohledu na vlastníka:
- zařízení spalovacího procesu o jmenovitém tepelném
výkonu do 200 kW,
- zařízení jiného technologického procesu malého
rozsahu, které znečišťuje nebo může znečišťovat
ovzduší a dále plocha s možností úletu znečišťujících
látek, plocha na které jsou prováděny práce nebo
činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat
znečišťování ovzduší a také sklad, skládka paliv,
surovin, produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo
činnost (tedy zdroje emisí těkavých organických látek
- VOC a tuhých znečišťujících látek).
Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do
50 kW včetně, není předmětem poplatku za znečišťování
ovzduší a nevztahuje se na něj oznamovací povinnost podle
odst. 16 zákona.

Povinnosti provozovatelů malých
stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší
Všichni provozovatelé malých stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší (bez ohledu na vlastníka), tedy zdrojů
popsaných v předešlém článku, jsou podle § 12 zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, při
provozu těchto zdrojů povinni dodržovat následující:
(1) Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou
povinni
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje
jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto
zdrojů,
b) umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup
ke stacionárnímu zdroji za účelem ověření
kategorizace
zdroje,
zjištění
množství

vypouštěných látek a kontroly jeho technického
stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady,
c) oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé
organické látky, obecnímu úřadu způsobem
stanoveným prováděcím právním předpisem,
d) plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání
nápravy podle § 38 odst. 1,
e) dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou
míru obtěžování zápachem, a neobtěžovat kouřem
a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené
oblasti,
f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby
měření účinnosti spalování, měření množství
vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových
cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně jedenkrát
za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2
měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním
úřadem nedohodnou jinak; tuto povinnost plní
provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od
jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů
spalujících plynná nebo kapalná paliva od
jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za
oprávněnou
osobu
se
považuje
držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, 10)
g) oznámit obecnímu úřadu provedení povinného
měření a kontroly podle písmene f) a jejich
výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění.
(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b), f) a g) se
nevztahují na provozovatele malých stacionárních
zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a
stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů,
kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou
činnost.
(3) Plnění povinnosti týkající se kontroly podle odstavce 1
písm. f) je provozovatel povinen na požádání osob
pověřených obcí prokázat záznamem oprávněné osoby
ne starším než 2 roky.
(4) Nedodržení povinností uvedených v odstavci 1 písm. e) a
g) fyzickou osobou je přestupkem podle zvláštního
právního předpisu.
(Zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)
(5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení evidence
a rozsah sledovaných údajů pro bilancování spotřeby
těkavých organických látek.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují

KOMÍNY OD ROKU 2011
Dne 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu
komínů,
kouřovodů
a spotřebičů
paliv,
které nahradilo vyhlášku 111/1981 Sb., o čištění komínů.
Především se nejedná o novou povinnost. Starat se o
řádný stav komínů, byla tradiční povinnost občanů již od
dob Rakouska-Uherska. Poslední legislativní předpis, který
tuto povinnost ukládal, byl zákon 133/1985 Sb. o požární
ochraně, jehož prováděcím předpisem byla doposud platná
vyhláška 111/1981 Sb., která například nařizovala všem
uživatelům spotřebičů do 50 kW na pevná paliva kontrolu a
čištění komínů 6× ročně. Pokud je tento fakt pro většinu
veřejnosti překvapující, svědčí to o tom, jak občané své
povinnosti zanedbávali. Je třeba si uvědomit, že
provozovatelé zanedbáním uvedených povinností ohrožují
nejen sebe, ale i ostatní, čehož dokladem jsou statistiky
hasičů a záchranné služby.
Nový předpis podstatně zmírňuje požadavky na četnost
provádění kominických prací a navíc umožňuje provádět
čištění spalinových cest odvádějících spaliny od spotřebičů
na pevná paliva do výkonu 50 kW svépomocí. Na druhé
straně ale zvyšuje požadavky na odbornou úroveň osob
oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových cest.
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V souvislosti s novým nařízením je třeba rozlišovat
následující činnosti:
Čištění spalinové cesty
Provádí odborně způsobilá osoba (držitel živnostenského
oprávnění kominictví).
U spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW je
možné provádět svépomocí.
Kontrola spalinové cesty
Provádí odborně způsobilá osoba (držitel živnostenského
oprávnění kominictví).
Revize spalinové cesty
Provádí odborně způsobilá osoba (revizní technik)
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po
každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) při komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku
podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
O provedené kontrole, čištění nebo revizi spalinové
cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu, podle
vzoru uvedeného v nařízení vlády 91/2010 Sb.
Lhůty kontrol a čištění spalinových cest za období
jednoho roku:
Druh paliva připojeného
spotřebiče paliv

Výkon
připojeného
spotřebiče

Činnost

Pevné
Celoroční Sezónní
provoz
provoz

Čištění
spalinové cesty

3x

2x

Kapalné

Plynné

3x

Kontrola
spalinové cesty

do 50 kW
včetně

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí
a kondenzátu

1x
1x

1x

Kontrola a čištění
spalinové cesty
nad 50 kW

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících
částí a kondenzátu

1x

1x

2x

Čištění spotřebiče paliv

nejméně podle
návodu výrobce

Hasičský záchranný sbor ze zákona provádí pouze
kontroly právnických a podnikajících fyzických osob a jejich
provozované činnosti a to platnost a úplnost všech revizí,
tedy i komínů.
Zákon neumožňuje hasičům provádět
kontroly v soukromých objektech. V případě požáru a
podezření na příčinu jejich vzniku od komínového tělesa
bude však vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej
majitel nemovitosti udržoval, a dále bude poskytovat
informace pojišťovně, která může na jejich základě krátit
plnění pojistné události.
Seznam revizních techniků – členů Společenstva
kominíků ČR v okolí:
Ing. Brát Matěj
Ing. Fulka Jiří
Habr Lukáš
Pithart Zdeněk
Roháč Josef

Police nad Metují
Police nad Metují
Náchod
(Habr kominictví s.r.o.)
Rtyně v Podkrkonoší
Česká Skalice

Šenk Jiří

Č. Kostelec (IZOMAT s.r.o.)

tel.: 608 552 136
tel.: 731 176 850
tel.: 491 428 364
603 576 244
tel.: 607 142 111
tel.: 724 236 416
491 452 067
tel.: 491 401 643
777 707 681

Veškeré informace včetně seznamu dalších odborně
způsobilých osob naleznete např. stránkách Společenstva
kominíků ČR - www.skcr.cz.
Ing. Matěj Brát
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Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice
uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke
kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26.
března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny
země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný
rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice
přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho
obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v
Evropské Unii obvyklá ).
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu
novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační
technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s
tím související legislativní opatření, nově tak přibude
např. dotaz na registrované partnerství.
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným
způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich
příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou
žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu,
chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení
domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda
má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení
k internetu.
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací
formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo
prostřednictvím datových schránek. Tento způsob
předávání informací patří v současnosti mezi
nejbezpečnější vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci
České pošty.
Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů
posílat domovní a bytové listy prostřednictvím
datových schránek.
V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k
dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory,
kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o
sčítání.
Na podzim 2010 se ve školách v celé republice
uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a
studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se
statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje
užitečné a zajímavé.

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011 - Začíná fungovat call centrum pro
veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé
obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den
od 8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem
do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň
s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem
termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře.
Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6.
března.
7. března 2011 - Sčítací komisaři začínají navštěvovat
domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane
zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů
dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci
domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů
končí 25. března 2011.
25./26. března 2011 - Půlnoc z 25. na 26. března je
tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po
půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do
sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před

půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba
tuto radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011 - V tento den je možné začít
odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní
cesty:
•
Internet
•
Předání sčítacímu komisaři
•
Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na
kterékoliv poště
14. dubna 2011 - Do tohoto dne mají všichni podle
zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes
internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu
komisaři.
20. dubna 2011 - Končí činnost call centra s bezplatnou
linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o
sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777,
které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také
fungovat informační email info@scitani.cz.
Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Čtení se Senior klubem Ostaš
V úterý 1. února jsme se sešli nad stránkami povídek
Jana Nerudy. I přes archaickou češtinu podal pan František
Pivoňka opět skvělý výkon (řečeno sportovní mluvou) a my
jsme se nad stránkami Nerudových Arabesek a
Malostranských povídek pobavili i zamysleli.
Opět se sejdeme 1. března, 5. dubna a 3. května vždy
od 15 hodin v dětském oddělení knihovny.

Výstavy:
Knihovna a město Police nad Metují
v rámci cyklu „Žijí mezi námi“ pořádají

výstavu starých
pohlednic Policka

ze sbírek
pánů Štěpána Horáka a Lukáše Kollerta,
spojenou s výstavou fotografií od prvně jmenovaného

Rozpis lékařů stomatologické
služby únor 2011
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
12.2. – 13.2.

Lékař
MUDr. Ladislav Růžička. ml
Poliklinika Broumov

Tel. č.
603 479 132

19.2. – 20.2.

MUDr. Lukáš Neoral
17. listopadu 291, Police n. M.

602 333 427
491 541 654

26.2. – 27.2.

MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291, Police n. M.

602 333 452
491 541 654

05.3. – 06.3.

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

12.3. – 13.3.

MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. Met.

602 304 594

V předsálí Pellyho domů od 2. – 23. února 2011
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
(sobota a neděle zavřeno).
Vstupné dobrovolné.
Dalším, který Žije mezi námi a je ochotný seznámit nás
se svou tvorbou je mladý Štěpán Landa, jehož fotografie
vrstevníků si budeme moci prohlédnout na výstavě ve
dnech 25. 2. – 11. 3. 2011 v předsálí Pellyho domů od 9
do 12 a od 13 do 16 hodin (sobota a neděle zavřeno).
Vernisáž proběhne 25. února od 17 hodin.
Od 14. do 30. března ještě chystáme výstavu hraček
„Jak si hráli naši rodiče a prarodiče“. Pokud máte doma
hračky svého dětství a jste ochotni je zapůjčit na výstavu,
přijďte se, prosím, domluvit do Pellyho domů s paní
Zdeňkou Talíkovou. Děkujeme.

Autorské čtení

 KNIHOVNA
Webowou diwočinou
28. leden byl vyhlášen Radou Evropy jako Den ochrany
osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů vyhlásil
na tento den hru pro děti „Webowou diwočinou“, do které
se zapojila i naše knihovna. Formou počítačové hry o
ochraně osobních údajů na internetu děti soutěžily o
nejrychlejšího „chodce“, který musel zdolat všechny
nástrahy a úklady na složité cestě Webowou diwočinou.
Děti z 5. A si první kolo hry zahrály ve škole a šest dětí
s nejlepším časem postoupilo do druhého kola, které
proběhlo 28. ledna v knihovně. Dominik Macek, Denis
Hofman, Michaela Danitová, Markéta Žáková, Veronika
Kosová a Lucka Rotterová zvládli cestu Webowou diwočinou
na jedničku. S nejlepším časem 11 minut se do cíle dostaly
Veronika Kosová, Markéta Žáková a Lucka Rotterová. Děti
zvládly hru dokonce dvakrát, po výpočtu průměrného času
zvítězila Veronika Kosová. Děti si z knihovny odnesly drobné
dárky a čas nejlepších jsme poslali pořadatelům.
Hana Jenková

Další nenápadnou, ale velice šikovnou osůbkou, kterou
znám jako návštěvnici knihovny od jejich dětských let, je
Lenka Havlíková. Dnes je studentkou Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Již jako gymnazistka se
svými verši zúčastnila kolika soutěží a uspěla. V těchto
dnech přišla do knihovny a přinesla ukázat útlounkou
knížečku veršů Meluzína v opeře, kterou vydalo
nakladatelství ALFA-OMAGA v Praze, a jejíž je autorkou.
Upřímně autorce gratuluji k její prvotině. Domluvily jsme
se, že knížku představí polické veřejnosti na autorském
čtení v sobotu 5. března 2011 od 16 hodin v dětském
oddělení knihovny.
Nakladatelství Bor vydalo knížku vzpomínek Jiřiny
Voltrové z Hronova Dvě holky na stromě. Dvě kamarádky
se připravují na vstup do školy a my je sledujeme v průběhu
tohoto roku. Jejich příběhy osloví jak předškolní děti, tak i
dospělé předčítatele. Knížka samozřejmě poputuje do
fondu knihovny. Případní zájemci o knihu se mohou
domluvit s autorkou na adrese: voltrova.8@seznam.cz.
Věra Plachtová

Nabídka knih:

* Reichl, Martin: F 2074 vypráví …
Vzpomínky příslušníka československé obrněné brigády
Jiřího Pavla.
* Pejčoch, Ivo: Letadlové lodě kontinentální Evropy.
* Keller, Ladislav: Nehody dopravních letadel
v Československu 1. a 2. díl.
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* Junek, Václav: Osudy českých zrádců 1915-1989.
Od 1. světové války až po sametový listopad.
* Wagnerová, Alena: Sidonie Nádherná a konec střední
Evropy.
Životopis baronky Sidonie 1885-1950.
* Toušlová, Iveta: Toulavá kamera , 11. díl.
Další z řady tipů na výlety po České republice.
* Cibulka, Aleš: Cibulka na Tobogánu.
Dvacet let úspěšného pořadu Českého rozhlasu 2.
* Havlíček, Petr: Jídlo jako životní styl.
100 otázek, odpovědí a receptů týkajících se zdravého
životního stylu, dietních jídel a hubnutí.
* Rudiš, Jaroslav: Konec punku v Helsinkách.
Román o poslední punkové generaci.
* Urban, Miloš: Lord Mord.
Existenciální historický román.
* Bernieres, Louis de: Generálova šťastná smrt.
Autobiografické příběhy a povídky z anglického venkova.
* Tokarczuková, Olga: Svůj vůz i pluh veď přes kosti
mrtvých.
Detektivní současný příběh známé polské autorky.
* Doyle, A. Conan: Z krajin soumraku.
Napínavé povídky.
Dáša Ducháčová

KINO – KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 22. 2. 2011 v 19 hodin

zničily život. Zásadní komplikací je ale kulka, která jí uvízla v hlavě.
Lizbeth leží pod přísným dozorem na jednotce intenzivní péče
s nepatrnou šancí na uzdravení. Pokud se jí to povede, bude
souzena za tři vraždy a jeden pokus o vraždu. Už tak bezvýchodnou
situaci ještě vyhrocuje jiný pacient, který leží ve stejné nemocnici ‐
její vlastní otec Alexander Zalaščenko, který se chce své dcery
jednou provždy zbavit. Lisbeth totiž znamená nebezpečí pro něj i
pro “Sekci” – nelegální skupinu uvnitř tajné policie, která mimo jiné
odpovídá za to, že tenhle bývalý agent sovětské výzvědné služby
zůstane i nadále v utajení.
Novinář Michael Blomkvist se rozhodne, že nenechá Lisbeth
v rukou státní spravedlnosti a požádá svoji sestru advokátku, aby
Lisbeth u soudu zastupovala. Pokud přežije, bude muset s její
pomocí prokázat svou nevinu a přimět soud a veřejnost, aby uvěřili
jejímu neuvěřitelnému příběhu, v němž figuruje řada významných
lidí, kteří se dopouštěli nebo alespoň tolerovali bezprecedentní
násilí vůči bezbranným spoluobčanům ve snaze udržet se u moci. V
souvislosti se soudem proti Lisbeth chystá nakladatelství
Millennium zvláštní číslo, které má odhalit totožnost těchto lidí a
jejich napojení na “Sekci”. Ta má ale dost prostředků a metod na to,
aby tenhle „požár“ uhasila, ještě než se doopravdy rozhoří. Stačí
umlčet Lisbeth a pisálka Blomkvista.
Film Dívka, která kopla do vosího hnízda je adaptací třetí části
trilogie „Millenium“, švédského novináře a spisovatele Stiega
Larssona (1954‐2004). Od roku 2005, kdy ve Švédsku vyšla první
kniha, se celá trilogie stala velkým mezinárodním bestsellerem
s 21 milióny prodanými knihami ve více než 40 zemích. Sám
Larsson se bohužel velkého triumfu svého díla nedožil – zemřel
náhle v roce 2004, krátce poté co předal rukopisy knih svému
švédskému vydavateli.

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM

Novinář spolupracující s časopisem Milénium a jeho
partnerka jsou zavražděni krátce před publikováním materiálu
o dětské prostituci, korupci a obchodu s bílým masem. Na
zbrani nalezené na místě činu se najdou otisky Lisbeth
Salanderové (Noomi Rapace), která se po roce stráveném
v zahraničí vrátila zpět do Švédska, aby svému poručníkovi
připomněla jejich starou dohodu. Její poručník je ale brzy
nalezen mrtvý a Lisbeth je i v tomto případě podezřelou číslo
jedna. Policie po Lisbeth zahajuje celostátní pátrání,
podporované mediální kampaní, ve které se vytahují na světlo
skandální informace o její potenciální nebezpečnosti a
problematické minulosti. Novinář Mikael Blomkvist (Michael
Nyqvist) je ale přesvědčen o její nevině…
Film Dívka, která si hrála s ohněm je natočen podle druhé částí
trilogie „Millenium“, švédského novináře a spisovatele Stiega
Larssona (1954‐2004). Od roku 2005, kdy ve Švédsku vyšla první
kniha, se celá trilogie stala velkým mezinárodním bestsellerem
s 21 milióny prodanými knihami ve více než 40 zemích. Sám
Larsson se bohužel velkého triumfu svého díla nedožil – zemřel
náhle v roce 2004, krátce poté co předal rukopisy knih svému
švédskému vydavateli.

Režie: Daniel Alfredson
Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Georgi Staykov
Přístupnost: mládeži přístupný od 15 let
Krimi / thriller Švédsko 2009 (české titulky, 146 min)
Vstupné: 50 Kč

Úterý 22. 3. 2011 v 19 hodin

ART KINO  NORSKÉ DŘEVO
*********

Úterý 29. 3. 2011 v 17 hodin

MEGAMYSL
*********

Úterý 5. 4. 2011 v 19 hodin

NEVINNOST
*********

Úterý 11. 4. 2011 v 19 hodin

NICKYHO RODINA
*********

Režie: Daniel Alfredson
Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Peter
Andersson
Přístupnost: mládeži přístupný od 15 let
Krimi / thriller Švédsko 2009 (české titulky, 129 min)
Vstupné: 50 Kč

Úterý 18. 4. 2011 v 17 hodin

RANGO

*********

Úterý 26. 4. 2011 v 17 hodin

GULLIVEROVY CESTY
*********

Úterý 3. 5. 2011 v 19 hodin

Úterý 8. 3. 2011 v 19 hodin

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO
HNÍZDA
Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem,
kteří se ji pokusili zabít, a také vládním institucím, které jí téměř
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ODCHÁZENÍ
Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

KOLÁROVO DIVADLO
Sobota 26. 2. 2011 od 19 hod

PTAČÍ KLEC

Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Jean Poiret
Režie: Jaroslav Souček
Ptačí klec je původně divadelní hra – komedie od
francouzského dramatika Jeana Poireta, která se hraje na
českých pódiích pod názvem Klec bláznů.
A z této divadelní předlohy vycházel i úspěšný americký
film z roku 1996 Ptačí klec s Robinem Williamsem a Genem
Hackmanem v hlavních rolích. A z tohoto filmu jsme si vzali
předlohu i my.
Jedná se klasickou bláznivou komedii, jejíž zápletka je
prostá a přímočará, jak už to v dobrých komediích bývá.
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Předprodej vstupenek od v Infocentru v Pellyho domech.

Sobota 5. 3. 2011 v 16 hod, Kolárovo divadlo

EVA a VAŠEK

Čtvrtek 3. 3. 2011 od 19 hod, sál Pellyho domů

ČÍNA  ŘÍŠE STŘEDU

cestopisná přednáška Zuzany Ježkové

Vstupné: 40 Kč / děti 20 Kč

VÝSTAVY v Pellyho domech
2. 2. – 11. 3. 2011, předsálí Pellyho domů

NA KOLE DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ z cesty českého europoslance
Edvarda Kožušníka
**********

2. – 23. 2. 2011, předsálí Pellyho domů

VÝSTAVA STARÝCH POHLEDNIC
POLICKA

Eva a Vašek Vás zvou na koncert s novým programem pro rok
2011 s promítáním.
Vstupné v předprodeji: 180, Kč (na místě 200, Kč)
Sleva ZTP a ZTP/P 25%
Předprodej: od 1. 2. 2011

NOVÉ TELEFONNÍHO ČÍSLO
V POKLADNĚ KOLÁROVA DIVADLA: 723 193 557

PELLYHO DOMY
TANEČNÍ KURZY pro mládež 2011
 úhrada doplatku!

Platba v Pellyho domech
(PO a ST 9 ‐ 11,30 a 12 – 17 hod, ostatní dny do 15 hod)
Doplatek (Kč 700,) je splatný do konce února 2011
Kurzovné zahrnuje 14 lekcí včetně závěrečného věnečku.
Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 18,00 hod
na sále Pellyho domů. Zahájení: sobota 10. září 2011
Kurz povedou taneční mistři Poznarovi z Č. Kostelce.

ze sbírek pánů Štěpána Horáka a Lukáše Kollerta, spojenou
s výstavou fotografií od prvně jmenovaného
**********

28. 2. – 11. 3. 2011, předsálí Pellyho domů

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŠTĚPÁNA
LANDY „PORTRÉTY SVÝCH
VRSTEVNÍKŮ“
v pátek 25. 2. 2011 od 17 hod proběhne vernisáž výstavy
Na všechny výstavy je otvírací doba:
od 9 do 12 a od 13 do 16 hod.
Vstupné dobrovolné.

RŮZNÉ
VLAJKA PRO TIBET
Dne 10. března 2011 si připomene 52. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, při kterém zemřelo
nejméně 80 000 Tibeťanů. Počet tibetských uprchlíků se dnes
odhaduje na 150 – 180 000.

Bližší informace: 491 421 346, 602 645 332

Neděle 13. 2. 2011 od 14 hod,
sál Pellyho domů
TJ Sokol Police n. M. a CKV Pellyho
domy pořádají:

DĚTSKÝ KARNEVAL
Odpoledne plné her a soutěží.
K tanci a poslechu hraje E. Maryška. Masky vítány!
Vstupné: 30 Kč. Masky a děti: 15 Kč

Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na
dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká
republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996
a v loňském roce ji v ČR podpořilo 363 obcí, měst, městských
částí nebo krajů. Podrobné informace a úplný seznam míst
najdete na internetových stránkách: www.tibinfo.cz.
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Polická univerzita volného času 2011
středa 9. 2. 2011 od 14.30 hod, sál Pellyho domů
K. H. Mácha – Prof. Aleš Fetters

středa 23. 2. od 14.30 hod, sál Pellyho domů
Ústní lidová slovesnost (pověsti a písně)  Adam Votruba
pátek 11. 3. od 14.30 hod, sál Pellyho domů
Na kole do EU – Edvard Kožušník

natáčení pořadu Uvolněte se, prosím (popř. Show Jana Krause)
budou stát za to.
Účast Romana Vojtka slibuje hojnost zážitků z natáčení
seriálů Vyprávěj a Ulice a řeč může přijít i na poslední sérii Star
Dance, kde Roman Vojtek zazářil. Možná se také dočkáme i
nějaké té písničky – Roman Vojtek totiž mimo svého hereckého
talentu disponuje pěveckými schopnostmi, které využívá
v muzikálových představeních, jako jsou nebo byla Baron
Prášil, Jack Rozparovač a Noc na Karlštejně.
Vstupné: 350 / 310 Kč
Předprodej vstupenek na IC v Pellyho domech.

Čtvrtek 17. 3. 2011 od 19 hod, Kolárovo divadlo

Talkshow č. 2: ZDENĚK TROŠKA A
PETR VONDRÁČEK

NÁCHODSKÝ SWING
uvádí v Polici nad Metují …
Úterý 15. 2. 2011 od 19 hod, Kolárovo divadlo

Talkshow č. 1: JAN KRAUS A ROMAN
VOJTEK
Před hlediště v Kolárově divadle předstoupí se svou
talkshow dvě výrazné osobnosti současné televizní
obrazovky, Jan Kraus a Roman Vojtek.

Talkshow
Zdeňka
Trošky
s Petrem
Vondráček
slibuje
především salvu historek, kterými
český kontroverzní režisér častuje
své
publikum
při
každé
příležitosti. Petr Vondráček se mu
pokusí sekundovat, ale hlavně
nahrávat, což si zdatně cvičí v pořadu Hádej, kdo jsem.
Hlavní hvězdou talkshow bude však Zdeněk Troška. Tento
režisér si získal slávu, ale také zástup těch nejtvrdších kritiků
trilogií Slunce, seno… Už předtím, přesněji v 80. letech, tedy
krátce po studiích na pražské FAMU a také ve francouzském
Lycée Carnot v Dijonu, natočil film Bota jménem Melichar. Sám
sebe a také značnou diváckou přízeň našel v pohádkách, jako
jsou O princezně jasněnce a létajícím ševci, Princezna ze
mlejna, Z pekla štěstí a další. V r. 2002 se pokusil od svých
snímků odklonit historickým dramatem Andělská tvář v
produkci Jiřího Pomeje. Titul nejkontroverzního českého
režiséra naší kinematografie potvrdil divácky veleúspěšnou,
kritiky nenáviděnou sérií Kameňáků. Mimo těchto snímků,
hodnocených jako nejhorších v české kinematografii, ale také
režíroval muzikály v pražském divadle Kalich a inscenoval
Verdiho operu Don Carlos na scéně Národního divadla.
Jeho konverzačním partnerem bude zpěvák a herec Petr
Vondráček, známý především z populárního pořadu Hádej, kdo
jsem. Vedle toho hraje v rock’n’rollové kapele Lokomotiva.
Vidět jsme ho mohli také v seriálu Velmi křehké vztahy nebo v
několika filmech, například v pohádce O ječmínkovi nebo v
romantickém snímku Bestiář.
Vstupné: 330 / 290 Kč
Předprodej vstupenek na IC v Pellyho domech.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VELKÉ PETROVICE
SRDEČNĚ ZVE NA

TRADIČNÍ PLES HASIČŮ

Dne 12.2.2011
v klubu hasičů

V polickém Kolárově divadle se přesto budou dít věci. Herecké
duo Jan Kraus a Roman Vojtek disponuje řadou příběhů ze
svého profesního života, a zvlášť zákulisní informace o
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Hraje „Ledvinstone“
Vstupné 40,- Kč, začátek ve 20.00 hodin

INFOCENTRUM
Police nad Metují
KNIHY A PUBLIKACE, KTERÉ JE MOŽNÉ
ZAKOUPIT V IC
Kraj mého života – Broumovsko
autor: Horst Bauer

Kniha již nežijícího autora je emotivní výpověď
fotografa, který tento kousek země upřímně miloval a svým
fotoaparátem zaznamenával nejen proměny během ročních
období, ale i tvář regionu postupně se hospodářsky
rozvíjející k prosperitě, která mu kdysi náležela.
cena: 469 Kč

Cesty a návraty

autor: Miroslav Šmíd
Ze života horolezce 1952 – 1993
Kniha vychází z textů a fotografií, které se zachovaly
v pozůstalosti Miroslava Šmída. Není jenom o lezení –
popisuje mnoho Mírových výstupů od úplných začátků přes
Kavkaz a Pamír, Alpy, Yosemity, Aljašku nebo účast na
Himálajských expedicích, až po jeho posedlost drsnou a
nevyzpytatelnou Patagonií – ale také o tom, jaký Míra byl, o
čem přemýšlel, čím jej život při jeho cestách a návratech
obdarovával a co mu naopak vzal.
cena: 295 Kč

Sochařské památky a osobnosti Police nad
Metují
autor: Miroslav Pichl

Posláním této publikace je přiblížit historii těchto
artefaktů zejména polickým občanům, kteří je často jen
nevědomky lhostejně míjejí. Druhá část seznamuje čtenáře
s vybranými rodáky či trvalými nebo občasnými obyvateli
města – osobnostmi, které svým působením přesáhly rámec
regionu a dosáhly významných úspěchů.
cena: 79 Kč

Hvězda v Broumovských stěnách

autor: František Janeček, Miroslav Pichl

V publikaci, kterou připravila tato autorská dovjice, si
všimneme časově řazené historie tohoto místa: různých
historických událostí, výstavby barokní kaple, turistické
chaty, přípojné komunikace, elektrifikace, zajištění zdrojů
vody, vyznačení turistických cest, významných akcí a
návštěv atd. Text je doplněn souborem reprodukcí
vybraných historických pohlednic, několika obrazů, rovněž
dokumentů a fotografií různých historických událostí a také
pohledů na Hvězdu a blízké okolí ze současné doby.
cena: 95 Kč
*****

STOLNÍ KALENDÁŘ

Broumovsko, Policko, Stárkovsko a Teplicko na
historických pohlednicích

Stoleté hospody
autor: Petr Broulík

Příběhy východočeských hostinců, které nestárnou.
Zajímavé povídání je doplněno současnými i dobovými
fotografiemi. Ačkoli většina hospod je z Hradce Králové,
v knize je možné najít i zástupce našeho regionu. Jsou jimi:
náchodský Port Arthur, Bartoňova útulna v Pekle a hotel
Bouda v České Metuji.
cena: 120 Kč

Koutky vzhůru nebo…………..
autor: Milan Vítek

„…v Polici dělat humor je snadné, protože tady má
k tomu člověk kolem sebe lidi.“ To jsou slova autora
humorné publikace Milana Vítka. Autor velmi vtipně
servíruje (mimo jiné) Humorové jednohubky, Držkovou a
Chléb. Dále se také můžete dočíst novinky Ze světa
pohádek nebo se dozvědět něco málo Z oblasti vědy.
cena: 45 Kč

Hostince Police nad Metují

autor: Miroslav Pichl
Stručná historie pohostinství všeobecně, historie
polických hostinců a jejich hostinských, o budování hostinců
a jejich dalších obyvatelích, historie polických pivovarů, o
polických výrobcích kořalky a jejich výčepech.
cena: 150 Kč

Historické počátky města Police nad Metují

Jedinečný stolní kalendář s historickými pohlednicemi.
Pestrý výběr pohlednic mapuje celé Broumovsko a je
zajímavým svědectvím o dřívější tváři měst a obcí, kde dnes
žijeme.
Cena : 129 Kč SLEVA!!! 99 Kč

EKO znak města Police nad Metují
Před více než půl rokem byl vyhlášen pokus o dosažení
světového rekordu ve výrobě znaků měst a obcí z
recyklovatelného materiálu. Organizátorem projektu byla
společnost EKO – KOM ve spolupráci s Agenturou Dobrý den
z Pelhřimova. Cílem této akce bylo posílení aktivní účasti
občanů na tříděném sběru odpadů a podpoření jejich
odpovědného přístupu k životnímu prostředí.
Děti z 992 škol vyrobili z tříděného odpadu 1025 znaků
měst a obcí ČR a světový rekord byl na světě! K tomuto
úspěchu přispěla i Vlčata skautského střediska Skaláci
Police nad Metují. Smečka vlčat k výrobě EKO znaku města
Police nad Metují použila 2572 víček od pet lahví, které
pečlivě lepila 3,5 hodiny.

autor: Miroslav Pichl

Tato publikace byla vydána v roce 2003 k 750. výročí
první písemné zmínky o Polici nad Metují.
Stručný souhrn dějin od roku 1253 až téměř do
současnosti.
cena: 5 Kč

Police nad Metují v datech
autor: Miroslav Pichl

„Stručný“ přehled událostí let 993 – 2003.
Výčet stručných popisů některých událostí, které se
v městečku Polici nad Metují a v jeho okolí během jeho
dlouhé historie udály.Kompilace zápisků z kronik a mnoha
dalších pramenů, z různé regionální a historické literatury.
cena: 200 Kč
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Autorský tým: Pavel Frydrych, Martina Váňová, Martina
Gottwaldová, Petr Zuda, Tomáš Jansa, Radek Jansa, Daniel
Thér, Oliver Lasslet, Šimon Krista, Pavel Hubka, Lukáš
Dítě, Lukáš Mašata, Viktor Tryzna.
Ačkoli byl polický EKO znak velmi povedený a Vlčata si
při jeho výrobě užila spoustu legrace, na krajskou výstavu,
která se konala v prosinci v Hradci Králové se nedostala. V
dalším kole byly vybrány znaky, které putovaly do Brna. V
Brně byla tato unikátní výstava k vidění na Výstavišti, kde
ve dnech 13. – 16. ledna konal tandem veletrhů Go a
Regiontour. Zde byly vyhlášeny vítězné EKO – znaky.
(více na www.znakymestaobci.cz)

Na veletrhu Regiontour, kde se prezentují jednotlivé
turistické oblasti nejenom z České republiky, mělo své
zastoupení i Kladské pomezí. K expozici našeho kraje lákala
téměř dvoumetrová maketa skal. Návštěvníci měli možnost
získat zajímavé ceny, pokud prokázali znalost našeho
regionu. Byl pro ně připraven krátký dotazník, který, pokud
byl správně vyplněn, putoval do slosování. I když už byly
všechny ceny rozdány, zájem o náš „stánek“ byl stále
veliký. Krásná zdejší krajiny je vyhlášená!
Martina Golová, infocentrum CKV

Zimní olympiáda v Polsku
Po celý měsíc leden se žáci naší školy věnovali učení a
zlepšování známek.
Vysvědčení, která v pondělí obdrželi, byla pěkná a
odpovídající jejich snaze.
Jako zpestření po těžké práci jsme ve středu 2.února
vyjeli do Polska, kde se konala druhá akce "Zimní
olympiáda" polské části mikroprojektu "Můj domov je blízko
Tvého".
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Ve
Scinawce jsme nejprve vyzvedli naše polské
kamarády a přejeli společně na Karlow. Zde nás již čekaly
připravené soutěže. Rozdělili jsme se na 8 družstev - 4
polská a 4 česká - a pak se již vesele soutěžilo (např. v
kuželkách, běhu se sáňkami, kopání míče do branky a
pod.). Největší úspěch však sklidil běh na lyžích. Přestože
na nich někteří stáli poprvé, projevili obrovskou snahu a
chuť vítězit. Pak jsme dostali malou svačinku, byly
vyhodnoceny soutěže družstev a udělena zvláštní odměna
nejmladšímu účastníkovi. Tou se stala Monika Efenberková.
Následovala chvilka na jízdu na pekáčích a saních a po
té již na nás čekal výborný oběd.
Po obědě jsme nasedli do autobusu a přejeli do
Radkowa. A zde na nás čekalo další překvapení - Kulig
(Kulig - objíždění sousedů na saních o masopustě). Pro nás
to znamenalo dva koně zapřažené do velkých saní a za nimi
pět párů malých saní. Byla to pěkná, zajímavá a chvilkami i
trochu "nebezpečná" projížďka (to když se malé saně
převrhly).

Plni dojmů i nových zážitků jsme po projížďce nastoupili
do autobusu a rozjeli se k domovu. Cestou jsme opět
zastavili ve Scinawce, abychom se zde s kamarády
rozloučili. Akce se nám všem moc líbila a již teď se všichni
těšíme na další setkání.
Marie Vaisarová

Z polické mateřinky…

… se Vám po delší odmlce opět hlásíme v plné zbroji a
rádi bychom se společně s Vámi vrátili k tématu, které je
v současné době velmi aktuální pro děti (a hlavně pro jejich
rodiče), které se chystají k zápisu do Základní školy.
Abychom se neopakovali, dovolujeme si Vás odkázat na
Polický zpravodaj – únor 2010 (na webu www.meupolice.cz), kde jsme se tématu školní zralosti věnovali dost
podrobně a kde také najdete všechny potřebné informace o
tom, jak postupovat, s kým se poradit, na co se zaměřit
apod., pokud se Vám zdá, že by Vašemu dítku prospěl
odklad školní docházky. Dnes naše povídání pouze doplníme
o některé nové informace a rady.
Školní zralost se posuzuje podle 3 kritérií:
1) tělesná - posuzuje dětský lékař, který také může
doporučit rodičům odklad školní docházky, pokud se
mu dítě nezdá fyzicky vyzrálé
2) mentální - zahrnuje posuzování obsahové stránky
řeči, výslovnost, rozlišování barev základních i
doplňkových,
geometrických
tvarů,
početní
představou v rozpětí 1 – 10, pravolevé orientace,
sluchového a zrakového vnímání. Podrobnosti
k jednotlivých bodům najdete na výše zmíněném
odkazu v našem loňském článku.
3) sociálně-pracovní - znamená schopnost dítěte
soustředit se na jednu činnost, být schopen se
v rámci možností o sebe postarat (sebeobsluha).

Důležitým prvkem při posuzování mentální zralosti je
úroveň grafomotoriky. Co to vlastně je?
Jedná se o cílené cvičení, které předchází správnému
nácviku psaní. V první řadě znamená správné uchopení
tužky (pastelky) správně postavenými prsty. Píše se tužkou
– ruka je uvolněná v zápěstí, ne celou paží.
Grafomotorika slouží k uvolnění ramene, loktu a zápěstí –
dítě napodobuje pohyb podle dospělého např. houbičkou,
prstem do krupice, pastelkou na různě velké formáty papíru
apod. Grafomotorika bývá často nesprávně zaměňována
s kresbou a malbou, ale v tomto případě vůbec nejde o
výtvarný projev dítěte, ale o přípravu na psaní ve škole.
V šatnách každé třídy naší školky najdete vystavená
grafomotorická cvičení, která na Vás možná působí
nedodělaným dojmem nebo Vám připadá, že Vaše dítě
čmárá, ale nesledujte barevnost nebo přetahování, spíš se
zaměřte na tahy tužkou (pastelkou). Posláním těchto
cvičení totiž je:
1) správně držet tužku a správně s ní zacházet
(netlačit na ni)
2) správně sedět u stolku při kreslení a psaní
3) zdokonalovat koordinaci oka a ruky
Pro dítě, které se naučí správně vládnout tužkou a
pastelkou již ve školce, je psaní ve škole snadnější a není
tak brzy unavené. Navíc zde platí dvoj násob, že zlozvyky
se obtížně odstraňují.
Chyby, které mohou dětem při přechodu ze mateřské
školy do základní pěkně zavařit:
1) podceňování fyzické nezralosti – dítě, které není
fyzicky vyzrálé pro režim základní školy, prožívá ve
škole více stresu z obavy, že na školu nestačí.
Důsledkem může být častá nemocnost dítěte.
2) Podceňování mentální zralosti dítěte pro vstup do
školy – přemýšlet o slovní zásobě, úrovni vyjadřování,
schopnosti samostatně zformulovat odpověď na
otázku, výslovnosti (zvážit spolupráci s logopedem,
pokud už s Vaším dítětem pracuje, není problém
s nástupem do ZŠ.) Pokud má dítě vad řeči více,
doporučuje se odklad školní docházky.
3) Podceňování početní představivosti – nejde o
odříkání čísel 1 – 10, ale o uvědomění si počtu
předmětů – jablíček, autíček, panenek…
4) Podceňování sociálně – pracovní zralosti: zvážit, zda
je dítě schopné se soustředit 45 minut , zda je dítě
schopno se o sebe postarat úměrně ke svému věku,
zda je schopno komunikovat s dospělými, apod.

dovedly, i když to již nepatří k jejich základním
povinnostem. Ale MŠ není všemohoucí, je třeba s dětmi
hravou formou pracovat i doma.
Hlavní odpovědnost a rozhodnutí o zralosti a
vyspělosti svých ratolestí je pouze na rodičích.

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2011 – 2012:
Na základě četných telefonátů a emailových zpráv Vám
sdělujeme , že zápis do MŠ v Polici nad Metují Fučíkova 328
bude probíhat až v měsíci květnu 2011. Informační schůzka
před zápisem do MŠ se uskuteční v polovině dubna 2011 –
přesný termín této schůzky bude včas zveřejněn na www
stránkách školy, v Polickém zpravodaji a vyhlášen
v městském rozhlase. Případné informace Vám rádi sdělíme
na tel.č.491 541 116 , 733 539 979 nebo emailové adrese
školy:.mspolice@email.cz
Těšíme se na Vaše připomínky, dotazy a náměty
Vaše učitelky z MŠ Police nad Metují

Vážení rodiče a přátelé školky
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Fučíkova
Police nad Metují
se již po druhé zapojuje do SOUTĚŽE
společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Soutěž se vztahuje na veškeré výrobky společnosti
UNILEVER ČR, spol. s r.o., prodávané pod obchodní
značkou

Cif a Domestos
Podpořte naši školku a účtenky za zakoupené zboží
těchto značek, odevzdejte v MŠ nebo v
Informačním centru města Police nad Metují
KAŽDÁ ÚČTENKA ROZHODUJE!!!
Za váš zájem děkují děti z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Je potřeba si uvědomit, že pro vstup do základní
školy bychom měli dítě posuzovat celkově ve všech
oblastech, což je někdy pro některé rodiče problém. Je
hezké, pokud dítě umí v 5ti letech číst, počítat do 20,
vyjmenovat rodná čísla všech členů rodiny, orientovat se
ve vesmírných tělesech, ale pokud se takové dítko
nedokáže samo vysmrkat, ustrojit, obout, najíst
příborem, má silnou vadu řeči, je roztěkané a u ničeho
nevydrží déle než 2 minuty, nemá základy sebeovládání
a sebereflexe, nerozumí zadaným pokynům dospělého,
pak je evidentní, že není něco v pořádku, a je hlavně na
rodičích, aby si tuto situaci uvědomili a začali ji řešit.
Pokud si totiž nepřipustí, že mají se svým dítětem
problém a dítě nastoupí do základní školy ,,za každou
cenu“, pak je otázkou času, kdy takto (ne)vybavené dítě
přechod ze školky do ,,velké“školy neustojí a nezvládne.
Proto, prosíme, posuzujte své děti ze všech stránek,
nebojte se v případě pochybností zeptat paní učitelky nebo
dětské lékařky, podají Vám potřebné informace a předají
Vám kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu
v případě některých dlouhodobějších problémů např.
s výslovností a s vadami řeči. Nebojte se zeptat, protože
zlozvyky se obtížně odstraňují a čím dřív, tím líp!!
Letos naše MŠ vzdělává 42 předškoláků a paní
učitelky se je snažily připravit na školu, jak nejlépe
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Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Polická univerzita volného času - aneb
z lavic polické Alma Mater
Dozněly poklidné vánoční koledy i
méně
poklidné,
pyrotechnikou
a
alkoholem proložené silvestrovské oslavy
a nastal opět čas povinností. Tak jako
mladí školáci nastoupili hned po svátcích
do svých škol, tak i ti o trochu starší, posluchači Polické
univerzity volného času, zasedli do škamen svého
vzdělávacího ústavu. Stalo se tak ve středu 26. ledna.
Pro zahájení dalšího ročníku, již jedenáctého, bylo
vybráno téma hudební - čtvrté pokračování přednášek paní
Jaroslavy Janečkové s názvem „Hudba v proměnách času“.
Tentokrát byl na řadě novoromantismus, směr ve kterém na
rozdíl od romantismu, kde převládají city a útěk od
skutečnosti, převažuje hudba programní, která je zde
spojována s jiným druhem umění, např. s poezií, prózou,
malířstvím apod. Využívá t.zv. leitmotivu k charakteristice
děje skladby, charakteristice osob či myšlenky. Hlavními
představiteli novoromantismu byli Hector Berlioz (1803 –
1869), Franz Liszt (1811 – 1886) a Richard Wagner (1813 –
1883). Jejich pestré životní osudy paní Janečková
posluchačům velmi poutavým způsobem přiblížila. Tak
zatímco Hectora Berlioze potkávala většinou nepřízeň
osudu a jeho dílo se nesetkávalo vždy s pochopením,
Richard Wagner se potýkal skoro celý život s dluhy a
věřitelé jej doslova naháněli téměř po celé Evropě. Teprve
v pozdním věku se díky svému mecenáši, mladému králi
Ludvíku II. Bavorskému, zbavil finančních problémů a mohl
dokonce s jeho vydatným přispěním vybudovat v Bayreuthu
své divadlo, kde se od roku 1876 v letních měsících
každoročně pořádají hudební festivaly Richarda Wagnera.
Naopak zdá se, že třetí z nich, Franz Liszt, byl miláčkem
štěstěny a hlavně žen. Byl pravým romantickým umělcem,
vynikajícím klavírním interpretem, skládal živelnou hudbu,
která byla posluchači přijímána příznivě, na druhé straně u
části veřejnosti budil značné pohoršení svými milostnými
aférami. Co však zůstalo všem společné je jejich bezesporu
vynikající umění, které oceňují dodnes hudbymilovní lidé na
celém světě. Jejich skladby jsou stále ozdobou repertoáru
sólistů, hudebních souborů i operních jevišť. My jsme
v rámci přednášky vyslechli dvě ukázky jejich umění.
Nejprve zaznělo známé Nocturno č. 3 Sen lásky
(Liebestraum) Franze Liszta a pak 2. věta (Ples)
z Fantastické symfonie Hectora Berlioze. Zajímavá
přednáška probíhala v pohodové atmosféře a po jejím
skončení odcházeli posluchači spokojeni a obohaceni o
hezké myšlenky a dojmy a s nadějí, že si paní Janečková
opět někdy vzpomene na Polickou univerzitu a její seriál o
hudbě bude mít další pokračování.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Vydejte se s námi na návštěvu
k sousedům!
V roce 2011 bychom chtěli čtenářům Polického
měsíčníku stejně jako v minulém období přinášet pestré
gastronomické inspirace, nově však zároveň také podávat
informace z oblasti cestovního ruchu a turistiky. Vždyť není
lepší kombinace, než po hezkém výletě se dobře najíst.
Nebo i v obráceném pořadí. Naším cílem bude, abychom
čtenáře pokaždé něčím překvapili a přinesli jim nové
poznatky.
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A abyste nemuseli jezdit nikam daleko, začneme v
našem regionu. Jen kousek za hranicemi s Polskem
nalezneme při objevování krás země našich sousedů více
než desítku lázeňských míst. Je všeobecně známo, že Dolní
Slezsko několikrát v historii změnilo majitele - postupně
patřilo k Polsku, Čechám, Rakousku a Prusku, až se nakonec
po druhé světové válce stalo součástí polského státu. Pokud
hledáte místo, kde strávit pár klidných chvil, relaxovat,
zregenerovat tělo i duši, objevit architektonické skvosty
lázeňské architektury, když si budete chtít vychutnat
kouzlo promenádních koncertů, jste-li milovníky skladeb
Frederika Chopina, nebo pokud si chcete jen dát kávu a
sladký dezert v jedné z lázeňských kaváren, jeďte do
Dolního Slezska. Příznivé podmínky, podhorská a horská
krajina vás nadchnou. Našinci trochu opomíjené
dolnoslezské lázně patří mezi turistické atrakce, které jsou
vyhledávány nejen Poláky, ale i návštěvníky z celé Evropy.
Léčebná hodnota pramenů je známá již dlouho. Lázeňští
hosté jezdili do těchto míst již od 18. století. Patřili mezi
ně králové, spisovatelé, hudební skladatelé i politici.
Z méně známých lázeňských lokalit jmenujme například
Cieplice Zdroj, ležící v okrese Jelení Hora. Termální
prameny byly využívány již ve 13. století maltézskými rytíři
a jezdili se sem léčit významní hodnostáři. Jako další
můžete navštívit Dlugopole Zdroj v okrese Kladsko, v obci
Bystrzyca Klodzka. Nejstarší místní pramen byl nalezen
v roce 1798. V 19. století zde byl postaven u pramene
pavilon, který je přístupný dodnes. Další lázeňské místo
Jedlina Zdroj najdeme také v okrese Walbrzych. Tyto málo
známé lázně jsou schované uprostřed bukových lesů
v pásmu Valbřichských hor. První léčivé prameny tu byly
objeveny již před 400 lety. Léčí se zde hlavně nemoci
dýchacích cest. Ladek Zdroj v okrese Kladsko je jedním
z nejkrásnějších měst regionu. Léčeny zde jsou
neurologické a gynekologické nemoci. Navštívil je J. W.
Goethe či královna Louisa, žena pruského krále Viléma III.,
léčil se zde také John Adams, pozdější americký prezident.
Překvapením pro české turisty mohou být i Przerzeczyn
Zdroj v okrese Dzierzoniow, v obci Niemcza, Szczawno
Zdroj – nejstarší lázně v Dolním Slezsku nebo Sweradow
Zdroj.
Nebojte se, nezapomněli jsme na tři lázeňská města,
která obyvatelé českého příhraničí znají nejvíce, a to
Polanica Zdroj, Duszniky Zdroj a Kudowa Zdroj. Jejich
kouzlo, kulturní a lázeňský život ale budeme objevovat
v příštím čísle.
Na výletě po Polsku vám jistě vyhládlo, a protože právě
vrcholí sezona mysliveckých plesů a hodů, přinášíme pro
zkušené kuchaře i začátečníky několik receptů na lákavé
zvěřinové pokrmy.

Zvěřinová směs
500 g srnčí kýty,
200 g žampionů, 200
g cibule, 80 g čerstvé
červené papriky, 120
g anglické slaniny,
čerstvé
bylinky
(šalvěj,
saturejka,
tymián), sůl, pepř,
zvěřinové
koření,
sójová
omáčka,
solamyl.
Pokrájené maso naložíme den předem do zvěřinového
koření. Následující den na nakrájené anglické slanině
zpěníme cibuli, přidáme maso, sůl a pepř. Vše orestujeme,
zalijeme vodou, ochutíme sójovou omáčkou a vaříme
doměkka. Potom zahustíme solamylem, přidáme posekané
bylinky, pokrájenou papriku a žampiony. Podáváme s
bylinkovou rýží.

Daňčí kýta na víně
500 g daňčí kýty, 50 g
slaniny, 150 g kořenové
zeleniny, 50 g cibule,
divoké koření, 100 ml
červeného vína, 2 lžíce
rajčatového
protlaku,
citron, 2 lžíce cukr u, 2 až
3 lžíce hladké mouky,
strouhaný
perník
na
dohuštění, 80 g tuku, sůl,
ocet, rybízový džem.
Maso prošpikujeme slaninou, osolíme a na tuku zprudka
opečeme. Ve výpeku připravíme zeleninový základ
s divokým kořením a cukrem. Dlouho a pečlivě opékáme do
zhnědnutí, poté zalijeme vodou s vínem a maso dusíme
doměkka. Během dušení obracíme, přidáme citronovou
šťávu, případně trochu octa a dosolíme. Měkké maso
vyjmeme, zahustíme zásmažkou a provařujeme. Postupně
přidáváme rajčatový protlak, perník a postupně
ochucujeme. Po 45 minutách provaření přecedíme nebo
umixujeme a podáváme. Vhodnou a také oblíbenou přílohou
ke zvěřině jsou bramborové knedlíky s červeným zelím, do
kterého můžeme přidat trochu červeného vína.

v praktickém životě a ne vždy jsou v souladu se zákony a
jak se těmto nástrahám bránit. Zvláštní důraz byl kladen na
trestní odpovědnost mladistvých a nebezpečí sociálních sítí
na internetu. Obě besedy měly velmi kladný ohlas u žáků i
pedagogů a v rámci minimálního preventivního programu
budeme v těchto aktivitách školy pokračovat.
Ing. Jitka Vaňková, výchovná poradkyně SPŠ Hronov

Kančí kýta s brusinkovou omáčkou
500 g kančí kýty, 50 g
slaniny, 150 g kořenové
zeleniny, 50 g cibule,
divoké koření, citron, 2
lžíce cukru, 2 až 3 lžíce
hladké mouky, 80 g tuku,
sůl,
ocet,
brusinkový
kompot.
Maso
prošpikujeme,
osolíme a na tuku zprudka
opečeme.
Ve
výpeku
připravíme
zeleninový
základ s divokým kořením
a cukrem. Pak pomalu opékáme do zhnědnutí, zalijeme
vodou a maso dusíme doměkka. V průběhu dušení maso
obracíme, přidáme citronovou šťávu, podle chuti trochu
octa a dosolíme. Měkké maso vyjmeme, zahustíme
zásmažkou, provařujeme a
ochucujeme. Asi po 45
minutách provaření přecedíme nebo promixujeme. Do
hotové omáčky se jako vložka přidávají brusinky.
Dobrou chuť při turistice i mysliveckých specialitách
přejí čtenářům Polického měsíčníku žáci a pracovníci
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov,
s. r. o. ( www.hshronov.cz )
Mgr. Martina Zálišová, Jiří Musil a Mgr. Renata Lelková

Prevence proti rizikovému
chování na SPŠ Hronov
Koncem
ledna
jsme uskutečnili na
SPŠ Hronov první ze
série
aktivit
zaměřených
na
prevenci
rizikového
chování mládeže. Ve
spolupráci s Policií ČR
Náchod
jsme
uspořádali pro žáky 1.
ročníků interaktivní besedy na téma: Trestněprávní
odpovědnost mládeže a Bezpečné chování na PC (se
zaměřením na kyberšikanu). Velmi poutavě a odborně byli
žáci zasvěceni do dané problematiky mluvčí PČR v Náchodě
paní nprap. Mgr. Janou Pecoldovou. Na základě ukázek se
žáci dověděli o nástrahách, které je mohou potkávat

STATISTIKA
K 31.1.2011 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4264 obyvatel.

JUBILEA

=========

V lednu 2011 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Řehoř
Kaněra
paní Gertruda Teunerová
paní Vlasta
Osobová
paní Hana
Chárová
paní Marie
Leppeltová
paní Drahomíra Geislerová
paní Blanka
Jarešová
paní Anna
Jansová
75 let
paní Marie
Hájková
80 let
paní Jiřina
Pavlíková
pan Josef
Nemejta
85 let
paní Klementína Meierová
Paní Lidmila
Suchomelová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
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Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SVATBY
Stále se neoddává. Rekonstrukce obřadní síně se pomalu
chýlí k závěru, přesto příští VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ dne 12.2.2011
bude ještě jednou V KONCERTNÍM SÁLE ZUŠ.

NALEZENÉ KLÍČE
Po uveřejnění výzvy na prohlédnutí zásob nalezených
klíčů přišlo cca 20 lidí nakouknout. Bedýnka s klíči byla
podrobena důkladné prohlídce a asi třetina lidí odešla se
svými klíči.
Proto ještě jednou vyzývám: přijďte kouknout, jestli se
tu nepovalují vaše ztracené klíče.
Můžete přijít do bedny s klíči nahlédnout nejlépe
v úřední den, tj. v pondělí a středu v čase 8-11,30 a 12,3017 hodin.

OBČANSKÉ PRŮKAZY
Letos v lednu je to 10 let, co se začaly vydávat občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji – nové typy kartiček, zelené - a
s platností 10 let. Proto se koukněte na své občanské průkazy, jestli
jim nekončí platnost.
Pokud již platnost propadla – přijďte se starým OP,
s rodným listem, oddacím listem (rozsudkem o rozvodu, úmrtním
listem manžela) a jednou fotografií.
Před skončením platnosti – 1 měsíc před tím přineste 1x
fotografii a stávající OP.
Toto se netýká občanů narozených před 1.1.1936.
Dagmar Hambálková, matrikářka

činnosti a je to neuvěřitelné! Hospodářka pí J. Němečková
a organizační ref. pí H. Tremčinská připomínají Vlastu
Buriana ve filmu pro pamětníky „Přednosta stanice“,
štempluje se a štempluje se, ze šrajtoflí se vyndávají
peníze a tak máme na celý rok předplaceno. Slova se ujal
p. Fr. Pivoňka, vyplnil mezeru za jeho paní, a už na podiu
Pellyho domů seděl s akordeonem další z bohaté líhně pana
ředitele ZUŠ L. Bořka. Jaroušek Foglarů čistě a s vážným
výrazem zahrál dvě skladby. Hlavně vydržet! Hudba je
úžasný náboj: “Bože můj, kolik nás u slečny Zdeny Židové
preludovalo, skryté talenty a většina z nás si dnes ani
nevrzne!“ Lajdáci jsme byli, neměli čas pro samé důležité,
puberťácké starosti. Škoda.
Hostem byl i pan Ing. Jan Jirásek. Byly rozdány anketní
lístky s nabídkou hotových mražených jídel jak pro
diabetiky a celiaky, tak i běžná jídla včetně polévek
s dovážkou až do domu. Kontakt budete mít na konci
aktualit.
Přednáška velice zajímavá od prvopočátku, celou
historií, až po dnešek, význam ekolog. způsobu šetrný
přístup bez použití chemie až po dovoz produktů z cizích
zemí. Diskuzní otázky se týkaly zejména výroby chleba,
prodeje a konzumace. Mnozí si vzpomněli na slogan vepsaný
před silnicí na RADEŠOV „Jděte kousek nahoru, tam se dělá
postaru!“ spousta vody odteklo z Metuje a dnes se
k mnohému starému rádi vracíme, není nad zdravý SELSKÝ
ROZUM! A tak nám společnice pana Jiráska nabídla
ochutnávku nejen žitného chleba, ale i různé výrobky
z jejich sortimentu. Děkujeme a je dost pravděpodobné, že
si cestu do RADEŠOVA najdeme...

Poděkování
Nikdo není bez bolesti a každý svůj si nese kříž,
jsou-li si lidé blízcí v štěstí, v bolesti byli nám ještě blíž.

Srdečně děkujeme za projevenou účast a květinové dary
těm, kteří se přišli rozloučit s naším manželem a tatínkem
panem Antonínem Vajsarem.
Rodina Vajsarova
Francouzský letec, ANTOINE DE SAINT – EXUPÉRY napsal:
Zázrak domu nespočívá v tom, že vás chrání nebo zahřívá,
ani v tom, že cítíte jeho zdi.
Ale v tom, že do vás zvolna uložil celé zásoby něhy.
Že vytváří v hlubině srdce temné horstvo, z něhož prýští
sny jako vody z pramene.
Hlavní je, aby někde zůstalo to, čím jsme žili. A zvyky a
dům vzpomínek.
To co je pohřbíváno je semeno.
Neboť, když uctíváme něčí památku, pak ten kdo odešel,
je přítomnější a mocnější než živý.

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Právě začínáme! Ano, píše se devatenáctého
narozeného dne v roce 2011 a pan Jiří Němeček nahlásil 75
přítomných. Složení našeho výboru načíná šestý rok své
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Ivaně přejeme, ať je hodně brzy fit. Jinak se už těšíme
na únor, to si musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout!
Nechme to na něm a 1. února se sejdeme při čtení
v knihovně v 15.00 hodin, kde nám ředitelka pí Věra
Plachtová a p. Fr. Pivoňka určitě připraví něco hezkého
z naší literatury...
Dostali jsme krásný nástěnný kalendář z našeho a
polského regionu, za který děkujeme. Je nádherný a
zadarmo! To potěší.
Vy se opět mějte fajnově, sluníčko je nahoře, psí
„pozdravení“ dole, dávejte si pozor!!!
KONTAKTY na mražená jídla:
Ing. Jan Jirásek JHJ s.r.o., mobil 602 144 146 nebo
Jídelna KOVOPOL sl. Řeháková – prac. doba 6.00 – 14.30
hod. mobil 725 345 583
Kde nás najdete? s-k-o@seznam.cz, http://www.meupolice.cz/, s-k-o .rajce-net

hereckých výkonech bylo vidět, že už to jsou zkušení
divadelníci. I jim děkujeme.
Zároveň chceme poděkovat i žákům polické základní
umělecké školy pod vedením p. Jaroslava Soumara za jejich
krásné obrázky, kterými opět vyzdobily a rozveselily
prostory rekonstruované části domova. Děkujeme.
Během února nás čekají další akce, příprava na
Masopust a Velikonoce. Těšíme se všichni na jaro, až
budeme moci jít ven a do zahrady. Letošní zima je již
dlouhá.
Za kolektiv zaměstnanců a obyvatel domova
Věra Kašíková, ředitelka

Aktuální informace z DFPP
Hana Krejčová

Zprávy z domova důchodců
S naším příspěvkem se hlásíme do únorového čísla
polického měsíčníku i my, všichni z domova důchodců.
Přinášíme Vám naše nové zprávy a novinky poprvé v roce
2011. Sváteční vánoční čas i Silvestr je nenávratně za námi,
do jara daleko, ale nebude na škodu, když si na ty loňské
Vánoce, které byly naše první v novém domově,
zavzpomínáme.
Konec roku 2011 byl u nás ve znamení různých
zajímavých akcí. Vše začalo již 7. 12., kdy k nám opět po
roce zavítal Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Veselou
náladu zpestřili i pánové Jiří Trnovský a Zdeněk Mazač,
kteří nám zazpívali a zahráli pěkně „od podlahy“
k mikulášskému veselí. Moc jim ještě jednou touto cestou
děkujeme. Mikulášská zábava byla vlastně první akcí
pořádanou v naší společenské místnosti.
Předvánoční čas nám 13. 12 zpříjemnili zpěváci
z Chrámového sboru z Police a 16. 12. děti z Mateřské školy
z Bukovice. I jim za to patří náš dík. V domově jsme slavili
Štědrý den 21. 12. Jako tradičně jsme si dopoledne ozdobili
stromeček a připravili pohoštění. Náš Štědrý den proběhl
v důstojné atmosféře, potěšili nás ti nejmenší z Mateřského
centra Mamina, poličtí skauti, kteří přinesli betlémské
světlo a nakonec sestry Karpfovy a sourozenci Hlaváčkovi s
doprovodem ze ZUŠ.
K atmosféře svátečních dnů nechyběla ani poezie. Paní
Jitka Bonaventurová a Blanka Faltová k nám s pásmem
veršů přišla 27. 12. a jejich vystoupení bylo opravdu
příjemné, poznali jsme, že i poezie může být zajímavým a
krásným literárním žánrem. Všem moc děkujeme.
Nový rok jsme přivítali přípitkem šampaňského. Začátek
roku má být veselý. Proto k nám 6. 1. zavítal p. Berousek
ml. s rodinou z opravdového známého cirkusu Berousek.
Předvedli něco ze svého umění, nám se při jejich kouscích
až tajil dech. Přivezli sebou i své psí miláčky, kteří se také
nezapřou, že patří do rodiny Berousků. Celé vystoupení bylo
prostě úžasné, Berouskovi jsou velice milí a všichni jsme si
to užili. Uvědomili jsme si, že za tím, co předvádějí
s naprostou lehkostí a samozřejmostí se skrývají hodiny
dřiny, odříkání i modřin. Moc děkujeme.
Odpoledne na den Tří králů přišli králové i k nám se svou
koledou. Potěšili celý domov a i my jsme přispěli na dobrou
věc do jejich kasičky. Děkujeme nejen jim, ale i všem
našim uživatelům.
Další akcí v lednu bylo vystoupení divadelního souboru
NE.DIV.SE z broumovského domu dětí Ulita. Děti nám
předvedly scénku o narození Ježíše Krista a na jejich

Dobročinný fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a
okolí, který se skládá z 24 úseků a čítá na tisíc členů.
Původně vznikl jako dobročinný fond pro pozůstalé po
členech hasičských sborů se sídlem v Polici n. M.
v působnosti hasičské župy Metuj, to znamená všechny obce
Policka. Postupně se přidaly sbory také z Hronova, Velkého
Dřevíče a Vrchovin.
Hlavním účelem vzniku byla solidární finanční výpomoc
v případě úmrtí člena. Situace normálních lidí zvláště
ekonomická byla velice složitá a těžká, proto každá
finanční pomoc přišla vhod. Lidé si uvědomovali, že jedině
touto cestou mohou alespoň částečně zmírnit těžkou
situaci, která pro pozůstalé nastala. Toto platí i pro dnešní
dobu, kdy náklady na vše, co je spojeno s vypravením
pohřbu stále stoupají.
V dnešní době členský příspěvek jednou za rok činí 40,Kč. Na zemřelého člena vybíráme 5,- Kč a pozůstalým se
vyplácí 5.000,- Kč příspěvek na pohřeb našeho člena.
V dnešní době již od státu žádný příspěvek nedostanete,
proto zveme nové členy do našeho fondu.
Během roku pořádáme i různé kulturní akce, jako jsou
výlety, Mikulášská a pod., kde se naši členové mají možnost
pobavit. Tyto akce jsou mezi seniory velice oblíbené.
Mít doma peníze uchystané na pohřeb není v dnešní
době moc rozumné. Právě proto zveme nové členy mezi nás
a uvažujte, promyslete a propočítejte. Určitě se Vám to
vyplatí A nikdo neví dne ani hodiny a pozůstalí toto vaše
jednání jistě ocení.
Za výbor Karel Macoun
Kontakt: 733 152 591

Výbor honebního společenstva Česká Metuje
zve své členy na valnou hromadu,
která se koná 11.2.2011 v 17 hodin
v hotelu BOUDA v České Metuji.

Tříkrálová sbírka 2011
Na začátku ledna vyšly skupinky Tří
králů koledovat do ulic a domácností. S
dětskými koledníky jde vždy plnoletý
doprovod vybavený pověřením-průkazem
od Charity a zapečetěnou pokladničkou.
Koledníci si termín své pochůzky plánují podle svých
možností. V samotné Polici chodilo 13 skupinek, s
přilehlými vesnicemi to bylo celkem 32 skupinek. Snažíme
se posílat vždy stejné, nejlépe místní koledníky, které
znáte a máte tak jistotu, že peníze doputují na účet
Charity. Již tradičně byla jedna pokladnička v knihkupectví
u Kohlů ještě o několik dní déle pro ty, kteří přidat chtěli,
ale koledníci je doma nezastihli. Po rozpečetění na úřadech
byly napočítány částky:
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Police nad Metují
Suchý Důl a Slavný
Machov a Bělý
Bezděkov nad Metují
Pěkov a Hony
Žďár nad Metují
Bukovice
Hlavňov
Celkem

57 050,00 Kč
11 549,00 Kč
23 371,00 Kč
11 726,00 Kč
6 209,00 Kč
10 996,00 Kč
8 598,00 Kč
3 812,00 Kč
133 311,00 Kč

V částce za Polici je započítáno i 3570 Kč z Radešova.
Chtěli bychom vyjádřit velké poděkování Vám všem,
štědrým dárcům, kterým není nouze potřebných lhostejná.
Dík patří i koledníkům, kteří nezištně vycházejí do ulic ve
snaze pomoci. Dále děkujeme i všem dárcům, kteří kromě
peněz do pokladničky přidají koledníkům i nějaký ten
pamlsek. Za všechny dary bychom chtěli také touto cestou
poděkovat. Mnohokráte děkujeme všem.
Výtěžek sbírky bude použit na pomoc a podporu aktivit
pro starší, osamocené a nemocné lidi, na podporu práce s
mládeží, pomoc potřebným a rodinám v nouzi, na národní a
zahraniční humanitární pomoc a na projekty farních Charit
v oblasti sbírky.
Mgr. Kateřina Nekvindová, asistent pro místní sbírku

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Prosinec u skautů
Na začátku měsíce se starší skauti a skautky účastnili
závěrečné filmové soboty, která proběhla v Novém Městě
nad Metují - účastníci hry s názvem „Kolik stojí čest“ si
mohli vyzkoušet, jak se žilo v minulém režimu – na začátku
se narodili do určitého typu rodiny a pak postupovali po
stanovištích např. chceš chodit do Jisker, účastnit se
průvodu apod. podle toho jak se rozhodli, se vyvíjel jejich
další „osud“... někteří postupem hry emigrovali, jiní třeba
skončili za mřížemi. Po hře následovalo promítání filmu
Všichni dobří rodáci.
Dále v prosinci proběhly vánoční besídky jednotlivých
oddílů, a také jsme protáhli naše těla na horolezecké
stěně. Nemohlo chybět předávání Betlémského světýlka na
náměstí, v kostele a v domově důchodců a na závěr roku
tradiční výprava na Junáckou vyhlídku do Broumovských
stěn, kde se již více než 40 let setkávají poslední den
v roce skauti z náchodského okresu. Cestou z vyhlídky jsme
nezapomněli navštívit čerty na Čertovce.
Leden jsme zahájili také velmi aktivně – pomáhali jsme
s Tříkrálovou sbírkou a vyrazili na víkendovou výpravu do
Prahy.
Hana Mazancová – Haňďa

Praha plná strašidel 2011
Jako každý rok i letos se naše skautské středisko
„Skaláci“ zúčastnilo tohoto orientačního běhu Prahou.
Mohli jsme si vyzkoušet znalost šifer, orientaci v mapě, ale
i svoji fyzickou zdatnost, které bylo opravdu potřeba.
Ve vytvořených trojicích nebo dvojicích jsme měli za
úkol v časovém úseku dvou hodin vyřešit co nejvíce šifer a
poté běhat do ulic, kam nás rozluštěné šifry poslaly k daným strašidlům. Každému strašidlu, ke kterému jsme
doběhli, jsme předali lístek s vyluštěnou šifrou. Byla-li šifra
rozluštěna správně, dostali jsme kartu, za nesprávné řešení
si strašidlo nechalo kartu u sebe. Pro umístění bylo tedy
potřeba mít co nejvíce kartiček a dostat se zpátky v
časovém limitu.
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V sobotu 8.1 2011 jsme začali den prohlídkou Národního
muzea. Shlédli jsme expozice nerostů, živočichů,
antropologie (zkoumání kosterních pozůstatků) a výstavu
Starých pověstí Českých. Potom se šlo na místo startu kde
proběhla registrace a poslední „bojová“ taktika. Od 15.00h
už startovaly první hlídky. Byli jsme rozděleni do kategorií
A-D podle věku.
Když jsme vyrazili, bylo třeba rozluštit první klíčovou
šifru, ta nás zavedla do ulice ke strašidlu, které nám dalo
všechny šifry. Pak už bylo na každé skupině, jak naloží
s časem. Naše skupinka luštila šifry přibližně 25minut a pak
už byl vždycky jen hodně rychlý přesun ke strašidlům.
Někdy jsme se trochu ztratili, ale hned jsme se našli. Taky
jsme se střetli s demonstrací, která vedla souběžně s naší
trasou. Posledních pár minut je vždy rozhodujících a tak už
jsme (a nejen my) běželi přes Karlův most z posledních sil
na Malou Stranu k cíli… Je to nejhorší úsek závodu (síly
docházejí), ale myslím si, že touha po vítězství je u
každého silná… Po doběhnutí jsme dostali drobné ceny a
mohli jsme si dát čaj. Přitom jsme sledovali ohnivou show
skupiny„Fantasmagorie“.
Následovalo vyhlášení výsledků jednotlivých skupin veřejnosti, dospělých, roverů a rangers, skautů a skautek,
vlčat a světlušek. Z našeho střediska se podařilo vyhrát
v kategorii B 2.místo oddílu Bratra Františka - Martin
Kujínek, Pavel Samek a Ondřej Hornych. V kategorii C
3.místo oddíl Berušky – Radka Lecnarová,Markéta Konrátová
a Anežka Hubková. Na závěr nesmělo chybět každoroční
vyhlášení nejlepšího strašidla 2011 a to tím způsobem, že si
každý ze zúčastněných stoupnul ke strašidlu, které se mu
líbilo nejvíc. Strašidlem roku 2011 se stala šílená cukrářka a
řezník. Pak už se jednotlivé oddíly vracely domů.
Mě osobně se tato akce moc líbí, protože je hodně akční
zažíváme hodně legrace a přitom si stihneme v rychlosti
prohlédnout Prahu. Jako každým rokem se tato akce moc
povedla a myslím si, že ne jenom já, ale i ostatní se přidají
s tím, že se na tuto akci těší za rok znovu…
Anežka Hubková

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Výběr novinek filatelie
Námět známky: Na
známce je vyobrazena
Hradní kaple císařské
falce ze 12. stol. - pohled
z přízemí do patra, Kostel
sv. Mikuláše - původně
1230
s
obnovenými
věžemi a Špalíček charakteristický
zbytek
hrázděných domů z 15.
stol.
v
dolní
části
náměstí.
Cheb
je
pradávným
centrem
nejzápadnější
části Čech. Na pahorku
nad řekou tu již v 9. až
11.
století
existovalo
slovanské
hradiště,
mocenské centrum rozsáhlé oblasti při horní Ohři. Díky
výsadnímu postavení v obchodě mezi Čechami a Německem
se ve 14 století vyvinul z Chebu silný městský stát s
vlastním vojskem, který postupně mocensky ovládl celou
oblast.
V letech 1956-69 prošlo historické jádro města rozsáhlou
rekonstrukcí a v roce 1981 bylo město prohlášeno městskou
památkovou rezervací.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách
okrové, červené, modré a hnědočerné

Námět známky: Na
známce je vyobrazen
vstupní portál domu a
barokní soška Černé
Matky Boží přenesená
na nárožní fasádu
kubistického domu z
původního domu rytířů
Granovských. Dům u
Černé Matky Boží je
vrcholné dílo české
kubistické architektury. Vystavěn byl v letech 1911-12
podle návrhu českého architekta Josefa Gočára. Nachází se
na Starém Městě mezi Celetnou ulicí a Ovocným trhem.
Název pochází od barokní sošky, která je umístěna na jeho
průčelí. Dnes je v něm umístěno Muzeum českého kubismu
Národní galerie v Praze.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách
žluté, oranžové, modré a černé.
Informace pro zájemce o známky
Informace o známkách, které si na tomto místě
Polického měsíčníku můžete každý měsíc přečíst, čerpám
z webových
stránek
České
pošty:
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/.
Více informací o známkách či svých sbírkách známek
můžete získat na burzách sběratelů. Nám nejblíže se koná
již mnoho let burza náchodského Klubu filatelistů 05-10
v závodní jídelně RUBENA v Náchodě od 7,30 do 11,00
hodin. V letošním roce tu bude 5. února, 2. dubna, 4.
června, 3. září, 1. října a 3. prosince.
Na této burze najdete i staré pohlednice, mince a další
sbírkový materiál.
Stanislav Plachta

Astronomický klub
Police nad Metují
ORION
patří mezi nejstarší souhvězdí naší oblohy. Řecká
mytologie nám Oriona představuje jako statného lovce
zvěře i vil. (Nymfy Plejády) Oriona jako souhvězdí znali již
obyvatelé dávné Mezopotámie. Zmínku o Orionovi najdeme
i v Bibli , Starém zákonu Jb 38,31.
Souhvězdí Orion dominuje mrazivým zimním nocím.
V polovině února najdeme Oriona ve 20 hodin přesně nad
jihem.

pásem) a Betelgeuse (nalevo nad pásem). Zatímco Rigel je
modrobílý, Betelgeuse poznáme podle nápadné načervenalé
barvy.
Těsně nad Orionovým pásem se nachází světový rovník,
který prochází východem a západem. Proto také Orion
vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě.
Budeme-li Oriona pozorovat mimo dosah rušivého
veřejného osvětlení, uvidíme pod pásem (i bez
dalekohledu) nenápadnou stříbřitou skvrnku – mlhovinu
M42. Strukturu M42 nám odhalí dalekohled a zejména
astronomická fotografie. M42 je nejznámější mlhovinou
naší oblohy. Je tvořena prachem a plynem. Je to místo kde
vznikají nové hvězdy.
V Orionu najdeme i další zajímavé objekty, které jsou
v dosahu amatérského dalekohledu. Jejich popis i přesnou
polohu najdeme v každé lepší astronomické mapě tištěné
nebo softwarové. („Počítačové planetárium“)

ORBITÁLNÍ STANICE ISS
10. února v 5 hodin 45 minut se ISS objeví 20° nad
jihozápadním obzorem a pak prolétá souhvězdími Panny,
Vah a Štíra.
Termíny přeletů mezinárodní orbitální stanice můžeme
zjistit na www.heavens-above.com Na zmíněné stránce
nalezneme okamžiky přeletů mnoha dalších družic včetně
záblesků komunikačních satelitů sítě IRIDIUM. Ja zde také
nově
zavedená
předpověď
viditelnosti
„kosmické
plachetnice“ NanoSail-D.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

19. února v 1 hodinu 25 minut vstupuje do
znamení Ryb,
den se prodlouží o 1 hodinu a 35 minut,
3. v novu, 11. v první čtvrti, 18. v úplňku, 25. v
poslední čtvrti,
není pozorovatelný,
ráno nízko nad jihovýchodním obzorem,
není pozorovatelný,
večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí
Ryb,
po celou noc v souhvězdí Panny,
večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí
Ryb, poblíž Jupitera,
není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

MaMiNa >>>>>>>>>>>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce

Nejnápadnější částí souhvězdí je tzv. Orionův pás,
seskupení 3 jasnějších hvězd ležících na jedné přímce.
Nejjasnější hvězdy v Orionu se nazývají Rigel (napravo pod

Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci
- pro nejmenší děti kolem 1-2 let, které se již naučily
chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování
- program pro těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci
- program pro rodiče s dětmi od 2 - 4 let. Součástí programu
je malá výtvarná dílnička s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci
- program pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let s důrazem na
rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek
- pro děti nejen jako příprava na vstup do mateřské školky.
Probíhá bez účasti rodičů. Na tento program je nutné se
přihlásit a to na tel.: 728334087 pí Pohlová nebo přímo
v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.
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Kroužky a kurzy – doplňující informace
Každé úterý od 16. a od 17.hodin - Keramika pro
nejmenší spojená s dalším tvořením pod vedením Simony
Pohlové. Jedná se o tvořivý kroužek, kde děti poznávají
keramickou hlínu a tvoří z ní výrobky. Další náplní programu
je tvoření z jiných a netradičních materiálů. Přihlásit se
můžete kdykoliv během roku na tel.: 728 334 087 u lektorky
pí. Pohlové nebo přímo v mateřském centru.
Cvičení na míčích nejen pro těhotné se přesouvá na
čtvrtek od 18 hodin – abychom mohli vyhovět všem
maminkám v jejich zájmu o cvičení, přesunuli jsme ho na
čtvrteční podvečer, hlásíme stále dost volných míst!!!
Klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky, které
pomáhá od bolestí a také se připravit na porod s lektorkou
Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na 777 903 029 nebo
mailu katahlavkova@seznam.cz. Při účasti alespoň 4 osob je
cena 150,-Kč za 5 lekcí, platba je předem, cvičení probíhá
jednou za týden. Lekce trvá 60 min.

Letos již podesáté chodila v Pěkově a na Honech ve
dnech 6. a 7. ledna dům od domu skupinka Tří králů
s dospělým doprovodem na Tříkrálovou sbírku 2011, kterou
uskutečnila Charita ČR a současně Farní charita Náchod.
Koledníci a kolednice se během let měnili, ale jedna z nich
tuto cestu absolvovala každým rokem (od r. 2002) – letos se
vydala též podesáté. A kolik se vybralo? Do pokladničky
Charity ČR 6.209,- Kč a ještě plná náruč výslužky pro
zmrzlé koledníky. Děkujeme.

Doplňkový program v mateřském centru
Pozor změna termínu!
Vzhledem k tomu, že po tvoření dospělých přímo
navazuje cvičení na míčích pro těhotné, měníme začátek
tvoření na 15:30 tak, abychom měli na výrobky dost času a
nerušili těhulky svým odchodem.
Šikovné ruce se tentokrát vrhnou na tyto zajímavé
výrobky:
Kvůli nemoci lektorky museli odložit filcové brože na
čtvrtek 17. února v 15:30 hodin. Přineste si s sebou malé
(skleněné korálky), větší knoflík - určuje velikost brože,
jehlu a bavlnku. Kromě brože si můžete vyrobit ještě třeba
knoflíky, náušnice a další zajímavé věci. Těšíme se na vás.
Vstupné 30,-.
Další tvoření bude následovat 3. března, kdy si pro nás
Martina Nosková připravila velmi zajímavou netradiční
techniku tvoření zvanou Kanzaši. Jedná se o moderní pojetí
japonských textilních květů, které mohou zdobit spony do
vlasů, brože, náhrdelníky aj. Sebou si přineste pouze jehlu
a pevnou nit. Vstupné 30,-.

Přednáška PhDr. Rejtharové – Partnerské souznění
– čtvrtek 24. února v 15:30

V tomto roce nepořádá Síť MC ČR kampaň k Národnímu
týdnu manželství, do které jsme se již dvakrát zapojili.
Protože jsme i přesto chtěli k tomuto tématu něčím
přispět, pořádáme přednášku oblíbené doktorky Rejtharové
na téma partnerství. Účast obou partnerů není
vyžadována☺ Samozřejmostí přednášky jsou Vaše dotazy na
to, co Vás trápí. Cena je 30,-. Hlídání dětí je zajištěno
pouze na přihlášení pro 5 a více dětí, přihlášky zasílejte na
katahlavkova@seznam.cz nebo na 777 903 029 do úterý
22.2. včetně. Cena hlídání je 20,- za dítě.

Velikonoční výstava – 3.ročník 18. – 20. dubna

I v tomto roce plánujeme velikonoční výstavu prací dětí
ze základních a mateřských škol z okolí. Pokud můžete
nabídnout ukázku zajímavé velikonoční tvorby nebo přímo
ukázat výrobu něčeho velikonočního, tak se nám prosím
přihlaste
na
tel.:
777 903 029
nebo
mailu
katahlavkova@seznam.cz. V dopoledních hodinách jsou
plánovány ukázky výroby pro dětské návštěvníky,
v odpoledních pak dílničky, workshopy.
Již nyní vás na výstavu srdečně zveme a věříme, že se
nám podaří překonat 700 návštěvníků z loňského roku.

Oznámení, nabídky, sdělení
Prostor MC
Na základě opakovaných dotazů ze strany veřejnosti a
návštěvníků MC oznamujeme, že mateřské centrum zůstává
v prostorách Základní školy v Polici nad Metují.
Za MC Káťa Hlávková
více o MC najdete také na www.mcmamina.cz
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Dne 21.1.2011 pořádala Společnost pro rozvoj
Pěkova a Honů besedu s p. Jaroslavem Soumarem na téma
„Kde se tvoří tlaková níže“, doplněnou promítáním
krásných fotografií
z Madeiry a Azurských ostrovů.
K výborné atmosféře přispěla ochutnávka čaje z poslední
čajovníkové plantáže v Evropě, koláčky od pí Lenky
Soumarové a mísa řízečků od Konečných.
I letos zvou pěkovští hasiči širokou veřejnost na svůj
tradiční ples a lákají pěknými a hodnotnými cenami – např.
zájezd do Chorvatska za 50% ceny, týdenní pobyt v Itálii,
atd.. A kdy? V sobotu19.2.2011 ve 20 hod. na sále Pellyho
domů v Polici nad Metují, hraje BTK. Rezervace místenek u
p. Kozára na tel. č.: 731 479 630.
Šárka Pokorná

I psi mají své anděly
Prvního února odpoledne se nám ztratil pes. Vyběhl z
domu i s vodítkem kolem krku a okamžitě u něj vyhrála
láska k jakési hárající fence. Okamžitě jsme rozjeli pátrací
akci, do které jsme zapojili i celou rodinu a maminka
vzápětí i svého souseda strážníka městské policie Zimu.
Manžel pobíhal po městě s nadějí, že Čerta někde
zahlédne, a když už byl dokonale vymrzlý, vystřídala jsem
ho já. Ptala jsem se pejskařů, jestli někde neviděli malého
černého psa. Jedna z pejskařek, slečna Lenka z Bukovice
(bohužel se mi nepředstavila), sice našeho psa neviděla, ale
rozeslala svým známým SMS zprávy s prosbou o pomoc při
hledání.

Mezitím kdosi Čerta uvázal u Benzínky, kde ho večer
našla slečna Ivana Kubíková. Vzala ho zatím k sobě domů a
nahlásila svůj „objev“ na městské policii a strážník Zima
informoval moji mámu. Když jsem jí volala, byl už Čert
vlastně na cestě domů, kde nakonec spokojeně usnul na
svém pelíšku. Možná se mu zdálo o té krásné fence, kvůli
které nebyl doma celé odpoledne.
Chci poděkoval všem, kteří nám s hlídáním pomohli,
hlavně slečně Lence z Bukovice a slečně Ivaně Kubíkové.
Připadne mi skvělé, že i v dnešní uspěchané době se najdou
lidé, kteří jsou schopni se zastavit a rozhlédnout se kolem
sebe. Že existují i tací, kteří jsou ochotni nezištně pomoci
jiným a nelitují svého času ani námahy. Všem takovým patří
náš díky, protože bez nich by byl náš svět daleko smutnější,
než je.
Manželé Musilovi a Čert z Police nad Metují

Žijí mezi námi…
KAREL SÝKORA – hejtman
Ostrostřelecké gardy Polické, spolek
Radecký
Od kdy jsi členem
Gardy ostrostřelecké?
Garda jako taková
byla znovuobnovena v
roce 1991. Založena
byla
už
v
době
mocnářství, v roce
1869
a
úředně
potvrzena 3.3.1870 a v
roce 1873 byl do názvu
doplněn
„spolek
Radecký“.
Oficiálně
nebyla Garda zrušena
nikdy, ale někdy s
počátkem samostatné
republiky
se
tiše
vytratila.
Vždycky mě zajímaly
střelný zbraně, tak
jsem se k nim začal
přibližovat a nakonec mě k nim dostal Jirka Voborník, první
gardový praporečník. Říkal mi, že bych se jim tam hodil:
„Fousy máš, ustrojení seženeš, kázeň bys dodržoval – to by
šlo.“ Tak jsem si začal dávat dohromady výzbroj a výstroj,
absolvoval jsem čekatelskou dobu a vstoupil v první vlně za
zakládajícími členy.
Takže nešlo o lásku k vojenské historii, ale dostal ses ke
Gardě přes střelbu.
Určitě na začátku bylo to střílení. Vlastně jsem z kraje
ani uniformu nosit nechtěl. Když jsem odcházel z vojny, byl
jsem přesvědčen, že už na sebe nikdy žádnou uniformu
nenatáhnu. Ani hasičskou. Ale společně s tím, jak mě
začínala víc a víc zajímat historie, se měnilo moje
přesvědčení nenosit uniformu. Dokonce jsem původně ani
nevěděl, že tady kdysi nějaký ostrostřelecký spolek byl.
Založil ho vysloužilý důstojník Antonín Scholz a hlavním
posláním byla pomoc válečným vdovám a sirotkům. Ovšem
členství v Gardě neznamená, že bysme byli nějaký zastánci
monarchie. Ale ta doba vypadala jinak.
Dočetli jsme se, že za Rakouska-Uherska byla celkem
běžná praxe jakési „rotace“ úředníků. Třeba soudní
zapisovatelé byli posíláni na jedno místo tak na tři, pět
let a potom byli přesunuti jinam, asi aby si nemohli
udělat známosti. Takže nějaké korupční prostředí v
Čechách bylo známé už tenkrát… Možná to vypadalo
stejně, ale máme jen nedostatek informací.

Tak to už jsme trochu jinde. Ale jak se dozvídám víc a
víc věcí z historie, připadá mi ta doba zajímavější. Nám spíš
jde o to, že na nějakém setkání, kde se bavíme o
mocnářství, si odpočineme. Je to jiný svět a všechny
problémy, ať už pracovní, rodinný nebo třeba politický,
jdou v tu chvíli stranou. Je to velice příjemný vybočení z
koloběhu. Člověk zvolní a dostane se do jiných oblastí. A
ještě je to o tom, že mám spoustu kamarádů, na který se
můžu spolehnout, se kterýma bych se jinak třeba vídal míň,
anebo bych je vůbec nepoznal. Díky Gardě jsem poznal
spoustu míst, kam bych se sám nikdy nejspíš nedostal. Byli
jsme v Itálii, Německu, v Rakousku na Radeckého výročí. A
po pár pivech se člověk lehce domluví s Italem a někdy i s
Maďarem (smích). Jazykový bariéry samozřejmě jsou, ale
když máme zájem, tak se domluvíme.
Jaké jsou podmínky pro vstup do Gardy?
Ze začátku byla jedna z hlavních podmínek, aby
kandidát nikdy nebyl komunista a nikdy s nima neměl nic
společnýho. Tolerovalo se maximálně členství v Pionýru.
(smích) A samozřejmě je důležitý, aby kandidát měl zájem
o zbraně a lokální historii. Bez toho se to prostě nedá dělat.
Dneska je ta podmínka už pasé, protože chlapi, co tam jsou
už nějakou dobu, jsou prověřený (smích) a mladší nic
takovýho už zažít nemohli.
Kde a kdy plánujete nejbližší akci?
Nejbližší větší akce bude zjara otvírání střelnice.
Termín ještě nemáme úplně přesně daný, ale vždycky jsme
to dělali v době kolem květnových svátků. Je to vlastně
otevření střelecké sezóny. Přes zimu se spíš věnujeme
společenským akcím, jako je třeba Ostrostřelecko-městský
ples. (pozn.: proběhl 29.1.2011 v Pellyho domech)
Jak dlouho jsi hejtmanem Gardy?
Mám teď třetí období a volby budu vypisovat příští rok.
Takže už jedenáct let. Přes osm let dělal hejtmana Zdeněk
Fulka, jeden ze zakládajících členů Gardy a pak jsem přišel
já.
Kolik má v současnosti Garda členů?
Je nás kolem pětadvaceti uniformovaných členů a pak
několik příznivců. Ale neznamená to, že se vždycky
sejdeme v plným počtu. To jsou spíš výjimky, protože akce
bývají časově dost náročný a ne každý má na daný termín
dost času. Když děláme společné fotky Gardy, tak největší
úsilí a nejtěžší práce je vymyslet termín, aby se mohli
zúčastnit všichni.
Kromě toho máme i několik kadetů. Jeden čas se jich
vyrojilo poměrně dost, ale ne každý to dokáže dotáhnout až
k členství v Gardě. Protože jak kluci dorůstají, tak začínají
mít jiný zájmy a radši honěj holky než flinty. (smích)
Má vaše uniforma nějaký reálný, historický předobraz?
Není to přesná kopie. Z větší části ji navrhoval Petr
Zuda, vycházel z nějakých dochovaných historických
materiálů, ale samozřejmě musel brát ohled na finanční
možnosti. Časem doznává uniforma drobných změn, třeba
klobouk je oproti původnímu tvaru změněn. Výhodu mají
spolky, který nosí uniformy tehdejší řádné armády, třeba
Rakouské pěší pluky. Tam se zachovala jak dokumentace,
uniformy v muzeích, tak i fotky. Vzhledem k tomu, že
nenosíme přesný kopie, tak máme občas problém, že se
nevejdeme do požadavků na danou historickou dobu.
Kdo vám je šije?
První řadu uniforem nám šila Maruška Seifertová,
Kingova manželka. Teď nám je šije paní Kejzlarová z
Petrovic.
Probíhají na střelnici policejní kontroly?
Samozřejmě. Ne úplně na každý střelbě, ale téměř na
každých střelbách policie je. Kontrolujou občanky, zbraně,
test na alkohol, ale i celý areál střelnice. Tu má na starosti
Tonda Herzog. Z kraje to bylo všechno volnější, dneska je
to náročnější – ale střelnici samozřejmě pustit nechceme,
protože jsme do ní investovali spoustu peněz a času a byla
by škoda, aby to přišlo vniveč.
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Plánujete na letošní rok nějakou oslavu k dvacátému
výročí znovuobnovení činnosti Gardy? Třeba další bitva
na Nebíčku?
Ne na letošek, ale na příští rok plánujeme ostré střelby
pro všechny spolky. Zatím je to ve stavu zrodu a plánování
a ještě s tím určitě bude spousta práce. Hlavně je třeba
najít termín, který bude vyhovovat všem ostrostřeleckým
spolkům. Hodně pro to dělá Petr Zuda, který s nima udržuje
čilou korespondenci.
Co se týče bitev na Nebíčku, tam jsme malinko slevili.
To byly dva roky příprav, pak víkend ohromný nervy a
nakonec trochu úleva, když se to povedlo a nikomu se nic
nestalo a všichni přežili. Rozhodli jsme se, že bitvy budeme
dělat po delších časových úsecích.
Na konec si dovolíme popřát, aby Garda vzkvétala, a
aby oslava příští rok dopadla k všestranné spokojenosti.
To je i naše přání. Nevím jestli Garda vzkvétá, ale je
fakt, že všichni šedivíme a plešatíme. (smích) Věkový
průměr Gardy leze neustále nahoru. Mám obavy, abysme
jednou nevymřeli. Nevím, ale doufáme, že mladý přijdou. A
pokud ne, tak začneme pro Poličáky vydávat povolávací
rozkazy, budou odvodní komise, kterým bude předsedat
Ida. Takže pokud to nepůjde jinak, budeme to muset
uchopit tvrdou rukou. (smích)
Takže bude aktuální parafráze na Švejka: „Das gantze
Politz volk, ist eine simulantenbande!“.
To určitě ne, protože hodně lidí tady je na takovýhle
kecy háklivých. Ale modrý knížky uznávat určitě nebudeme.
(smích)
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Na svatýho Matěje, když se slunce
zasměje…
…na pouti je hezkých děvčat, jak když máku naseje!
Chodila tam, chodila, jedna panna rozmilá, fěrtoch měla
květovaný - tůze se mi líbila.
Tak začíná známá staropražská písnička, jež oslavuje
oblíbený svátek sv. Matěje (24.února). Světce měli naši
předkové ve velké oblibě a Matějské poutě byly jedny
z největších a nejslavnějších. Tradiční pražská pouť se
konala u kostela sv.Matěje v Praze – Dejvicích. Ostatně,
tradice těchto poutí se zachovala dodnes, i když v trochu
jiné podobě…
Den sv. Matěje považovali lidé za předzvěst jara.
Nejrozšířenějším zvykem na tento den bylo obcházení
zahrad před východem slunce provázené magickými úkony,
které měly ovlivnit úrodu ovoce. Lidé třásli stromy, klepali
do kmenů dřevem a vyzývali sv. Matěje, aby ochránil
stromy před mrazy a zajistil dostatek ovoce. Někde tyto
zvyky vykonávali dospělí, jinde děti, které – zřejmě kvůli
posílení magické účinnosti – lezly po stromech při
vyvolávání sv. Matěje nebo nahé jen v košilkách.
Matěj byl synem zbožných a bohatých rodičů v městě
Betlémě. Byl tak velmi zbožný že se stal jedním ze
72 učedníků Ježíšových. Byl přítomen na Ježíšových
kázáních, při zázracích i zmrtvýchvstání.
Po ukřižování a nanebevstoupení Páně se měl doplnit
počet jeho apoštolů. Do skupiny dvanácti apoštolů byl
Matěj zařazen po Ježíšově smrti jako nástupce zrádného
Jidáše. Poté Matěj začal kázat svým spoluobčanům a
později se vydal dál, prochodil Etiopii, Kapadocii a
Macedonii a všude mezi lid šířil svaté Evangelium.
V Macedonii však byl zajat, přivázán na kříž, kamenován a
24. února roku 63 n.l. sťat sekyrou. Jeho ostatky jsou
uchovány v benediktinském klášterním kostele v Trevíru a
jeho hlava se uctívá v bazilice St. Maria Maggiore v Římě.
Symbolikou svatého Matěje je sekyra v ruce, nástroj
jeho smrti. Je patronem řezníků, a krejčích, ale je
nápomocen ve chvílích, kdy nevíte, jak se rozhodnout a
jeho přímluva přináší štěstí při losování… Svatý Matěj „se
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prochází“ spolu s dalšími
staroměstském orloji.

apoštoly

i

v

pražském

Vybral František Janeček

Hlavňov

Valčík
1. Hlavňove, Hlavňove, vísko pod skalami,
táhneš se údolím svými chaloupkami.
Když se večer skloní tisíci hvězdami,
tvé stráně rozkvetlé voní fialkami.
Refrén:
Tehdy se sousedé v hospůdce sesednou,
pivo si nalít daj a jednu zelenou.
Harmonika zpívá směs starých písniček,
vrátí nás na chvíli do časů babiček.
2. Hlavňove, Hlavňove, vesničko pod Hvězdou,
jen trochu chumelí, jsi bílou nevěstou.
Jednou sem zavítáš i srdce tu ztratíš,
marně jen vzpomínáš, vždy znovu se vrátíš.
P.S.: Tak si moji spolužáci – kantoři Bobinka a Aleš
Vondráčkovi - zamilovali Hlavňov, že sem každoročně o
prázdninách vracejí.
Hudba a text: Aleš Vondráček
Zpěv: Bobinka a Aleš Vondráčkovi Romana a Jiří
Procházkovi
Na CD nahrál &mix: Jiří Procházka
Notový zápis byl uveřejněn v minulém čísle PM.
Navrhuji píseň zvolit za hymnu Hlavňova.
František Janeček

Všední den
Vstoupili jsme do dvoutisícíhojedenáctého roku po
Kristu. Je leden, plný sněhu a mrazu a my, občané
městečka Police na Metují , vklíněného mezi Krkonoše a
Orlické hory tu svobodně žijeme, dýcháme a prožíváme
události, které se na nás valí ze všech stran. Ale nesmíme
je brát příliš vážně. My toho teď víme o celém světě moc a
to díky mediím, které na nás chrlí nepřeberné množství
informací dobrých i špatných.
Odpoutejme se od úplně vážných věcí a projděme se
městem, jak se patří a seznamme se s jeho uspořádáním ,
s jeho výhodami a vůbec s žitím zde, které je, myslím, pro
většinu z nás příjemné. Nemám pocit , že by nám zde
chyběly hlavy na myšlení, jak se někomu zdá.
Začnu Ostašskou ulicí, kterou kráčím z domova do
centra města. Po pravé straně se na mne směje stráň
„Nebíčko“, a i když po chodníku směřujícím do centra je
chůze někdy vratká , protože dláždění je poněkud nepevné,
beru to jako tělocvik a říkám si, že jednou přece jen dojde
k náležité opravě. Největší radost mi dělá pohled na kostel
a klášter, který je takovým příjemným bodem klidu a
jistoty, vždyť tu už nějaké to století stojí. Záhy budu
v centru městečka a při tom kráčení nemohu neminout
klášterní zahradu, dnes bezvadně obhospodařovanou firmou
pana Zobala, který nabízí všechno možné k ozdobě bytů i
zahrad. Napravo od zahrady, přes silnici, je starodávná
kovárna, která tvoří s klášterní zahradou a kostelem jakoby
celek, připomínající doby minulé a při tom pevně spjaté
s tímto městečkem.
A pak už je moderna - market Penny se vším možným i
nemožným. Já dávám přednost nákupu u pana Purkerta,
kde to „odsejpá“ a z potravin je vše čerstvé . Nemohu
minout bez povšimnutí klempířskou firmu pana Tůmy, která
ve mně budí úctu, protože nevím, co to obnáší a dále je mi
sympatické veselé květinářství u „Podklášterního mlýna“.
A už se nacházíme v ulici Kostelní, řekla bych, že v ulici
hlavní.
Restauraci Hanoj míjím, protože tam, kde jsou herny,
nevkročím. Naproti je obchůdek paní Meierové, kde se sice

pivo nevaří, ale prodávají se„lahváče“ v desítkách druhů a
k tomu i vína a všeliké dobroty . A na protější straně je
obchod Univerzál a je opravdu univerzálním obchodem
nejen s elektrickými spotřebiči, ale i kuchyňskými
potřebami. Dobře se tam nakupuje. Pohled do výkladní
skříně zve k návštěvě a k popovídání si s paní prodavačkou.
Zastávka na vínečko u pana Kubína je poučná, protože
kromě prodeje nalévaného vína se dozvíte i ledacos
veselého a patří to k tomuto příjemnému kšeftu. Mým
nejmilejším obchodem je pak obchod pana Trnovského,
tedy Mistra se vševědoucí „sovičkou“ ve znaku, protože při
mých počítačových „dovednostech“ pány od sovičky často
potřebuji a jistě je mé dotazy uvádí v úžas, jak může
taková osoba jako já , vládnout počítačem. Musím říc‘t, že
rady poslouchám nábožně a v němém úžasu, co všechno ten
počítač s internetem umí.
Další obchůdek je cestovní agentura. Zatím jsem ho
nevyužila, ale co nebylo, může být. A teď to hlavní.
Dočasné sídlo „Staročešek“ v Kvíčerovské cukrárně se
přemístilo do večerky. Zpočátku brumlaly, co je to zas za
novoty. Ale vzaly to již za své , je to útulné a ještě s větší
nabídkou všelijakých dobrot. Já mám nejradši kafe,
sladkosti také někdy podlehnu i štamprličce. Doporučuji
navštívit tu oázu mlsnoty a pohody! Je tam bezvadná a
milá obsluha, na kterou se třikrát týdně těšíme. A abych
vysvětlila pojem Staročešky. Jsou to paní již něco
pamatující, ale ještě docela „štramandy“ a hlavně - jsou
veselé a mají rády život. Marketingový tah majitelek
„Večerky“ spojením s cukrárnou, která je pro mne
kavárničkou, se povedl.
Co teď bude na původním místě cukrárny, se dozvíme
co nejdříve, protože podle bourání to vypadá na
protiletadlový kryt. Ale já už se těším, protože už vím, že
tam bude pizzerie a pizzu ,tu mám ráda. Asi to bude
středisko „Mladočechů“, ale já se nedám vytlačit. Určitě
bude mít i nápaditý název.
A tak můžu pokračovat dál, zatím jsem byla ve vleku
gastronomie. Jenom jsem na rozpacích, co tu máme kšeftů
s parádou, ale asi to patří k životu. A nemohu opomenout
obchod, který zaměnil „Renu“ s textilem za nabídku kol a
koloběžek. Jsou vystaveny ve výloze a oči přecházejí, co se
jich tam vejde. A jsou to dva mladí pánové, bratři Petr a
Tomáš Sulzbacherové ,u nichž si můžete objednat kolo,
jaké je libo i v e. shopu. Jejich prezentace je na webových
stránkách Pítrs bikes je nápaditá.
Asi bych měla pokračovat dál , do náměstí, kde jsou
samé zajímavosti, od Knihkupectví Kohlových po Pellák a
dále. Ráda bych pokračovala v dalším PM , pokud mě někdo
nesepsuje.
Teď se pustím do čtení knížky „Ekonomie dobra a zla“
od
makroekonoma Tomáše Sedláčka. A protože jsem
slyšela, že se kdosi ujal dramatizace, moc by mě zajímalo,
jak taková ekonomie vypadá na jevišti, i když samotná
ekonomie je opravdu „ drámo“. Třeba naše milé
organizátorky kultury ve městě něco o tom zjistí.
Pěkně prožitý únor přeje
Jar@a Seidelová

Čestní občané
města Police nad Metují – (4.)
Devátým čestným občanem Police (nad Metují) od
počátku jejich udělování je PhDr. JOSEF BERNHARD.
Narodil se dne 30. 10. 1848 v Polici (nad Metují), v čp. 151
v rodině Kristiána Bernharda, pozdějšího nájemce obecního
hostince U zeleného stromu, a jeho manželky Anny, roz.
Schmiedové. Nejprve studoval v broumovském klášterním

gymnáziu (byl starším spolužákem A. Jiráska), poté filosofii
na Karlově univerzitě v Praze. Byl profesorem matematiky a
fyziky gymnázia na Královských Vinohradech, roku 1892 se
stal jeho ředitelem. Konal četné lidové přednášky po celých
Čechách, popularizující fyziku, filosofii a psychologii; např.
v Polici předváděl roku 1878 poprvé elektrické světlo
(obloukovou lampu). Významně se svými intervencemi na
příslušných místech v Praze přičinil o zřízení dívčí
měšťanské školy v Polici (1907). Dne 12. května roku 1902
byl jmenován čestným měšťanem města Police. Zemřel dne
11. 5. 1909.
Desátým čestným občanem města Police (nad Metují) je
nejvyšší zemský maršálek JIŘÍ KRISTIÁN, kníže
z LOBKOWICZ. Funkci nejvyššího zemského maršálka
(Oberstlandmarschall), jinak také prezidenta zemského
sněmu, zastával kníže Lobkowicz od roku 1883 do roku
1907. Za své zásluhy o českou samosprávu byl v den svých
70. narozenin roku 1905 jmenován čestným měšťanem
města Prahy. K tomuto jmenování se rovněž připojila celá
řada venkovských měst, pozadu nezůstala ani Police.
Neznáme sice datum, kdy mu bylo čestné měšťanství
uděleno, zápis o hlasování obecních zastupitelů chybí, jeho
jmenování však dokládá přípis z jeho kanceláře ze dne 11.
7. 1905, kterým obecní zastupitelství města Police obdrželo
poděkování nejvyššího maršálka království českého, Jeho
Jasnosti Jiřího Kristiána, knížete z Lobkovic za udělení
čestného polického občanství. Jiří, kníže z Lobkovic se
narodil se dne 14. 5. 1835, zemřel dne 21. 12. 1908
v Praze.
Jedenáctým čestným občanem města Police nad Metují,
prvním (a také posledním) v předválečné Československé
republice, je TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK. Předpokládám,
že prvního prezidenta československé republiky není třeba
zvlášť představovat, zmíním se tedy pouze o jmenovacím
aktu jeho čestného občanství. Dne 6. března roku 1935 se
konala slavnostní schůze městského zastupitelstva, jejíž
jediným bodem programu bylo jmenování prezidenta
Tomáše G. Masaryka, k výročí jeho 85. narozenin, čestným
občanem města Police nad Metují.
O sedmé hodině večerní se na náměstí dostavily
uniformované jednotky polického a ledhujského Sboru
dobrovolných hasičů. Na znamení továrních sirén byla na
vrcholu Havlatky zažehnuta vatra – v tom samém okamžiku
byla zahájena i slavnostní schůze obecního zastupitelstva
na radnici. Schůzi zahájil 1. náměstek starosty Jaroslav
Linhart proslovem: „Vážení zastupitelé, zahajuji dnešní
slavnostní schůzi městského zastupitelstva v okamžiku, kdy
tisíce hraničních ohňů, zapálených hasičskými sbory, hlásá
všemu občanstvu republiky i celému světu, že zítra, tj.
7. března dovrší námi milovaný první president
československé republiky, Tomáš Garigue Masaryk Osvoboditel, 85 roků svého požehnaného a plodného
života. V tento den vzpomíná celý československý národ
s vděčností jeho velkolepé práce a úsilí za naši svobodu
duševní a politickou a na naši samostatnost. Osud našeho
národa byl věru šťastný, když v rozhodujících chvílích
stanul v čele odboje a osvobozujících snah veliký myslitel,
politik a státník Masaryk, kterýž nedbaje vlastního
nebezpečí, pustil se v nerovný boj za pravdu, jíž věnoval
celý život. Jeho heslo Pravda vítězí zvítězilo. 17 roků řídí
náš president kormidlo státní lodi v duchu svých mravních
zásad lidskosti, práva a spravedlnosti. S vděčností
vzpomínáme všech jeho zásluh a prosíme Prozřetelnost, by
nám náš milovaný president byl dlouho zachován.“
Kronikář Stanislav Šrůtek dále uvádí: „Tento projev
vyslechli členové zastupitelstva stojíc a odměnili jej
potleskem. Poté bylo přikročeno k jedinému bodu schůze,
jmenování pana presidenta republiky Tomáše Garigue
Masaryka čestným občanem našeho města. Pan předsedající
sdělil, že městská rada na důkaz naší lásky, úcty a
vděčnosti usnesla se jednomyslně ve schůzi ze dne

24

19. února 1935 na návrhu, aby městské zastupitelstvo
jmenovalo našeho prvního presidenta republiky Tomáše G.
Masaryka čestným občanem našeho města a vybídl
přítomné členy, aby tento návrh přijali. Návrh ten byl
uvítán potleskem všech přítomných, načež přikročeno
k volbě lístky. Odevzdáno bylo celkem 29 platných hlasů,
znějících na jméno Tomáše G. Masaryka. Prohlásil proto
předsedající, že náš president republiky jednomyslně byl
zvolen čestným občanem města Police nad Metují. Jest to
tudíž první jmenování v našem městě od obnovení naší
samostatnosti. Volební akt ukončil pan předsedající
provoláním »Ať žije náš čestný občan« a »Zdar presidentu
Masarykovi«. Jeho zvolení uvítali přítomní potleskem a
k provolání předsedajícího se připojili. Načež byl přečten
text telegramu panu presidentovi a byl schválen. Celý
program schůze byl vysílán městským rozhlasem na náměstí
shromážděným občanům, kteří jej pozorně sledovali.“
Večer se konala v Sokolovně slavnostní akademie. Jen na
připomenutí: Tomáš G. Masaryk, pedagog, filozof a politik,
se narodil dne 7. 3. 1850 v Hodoníně, zemřel dne 14. 9.
1937 v Lánech.
Pokračování v příštím čísle.

Miroslav Pichl

Z pamětní knihy obce Hlavňova
Pokračování z minulého čísla

Doba II.
Doba husitská
Století XV. a XVI.
Blahé časy pokoje a dobrého řádu vzaly však náhlou a
velikou změnu převratem, který se stal za pozdějších let
panování krále Václava IV. ze sporů o tehdejší stav věcí
církevních a o novoty v náboženství. Vznikly z toho pak
dlouholeté války husitské, jejichž bojů nebyla ušetřena ani
naše krajina.
Když došla z Prahy smutná zpráva, že miláček všeho lidu
českého Mistr Jan Hus vzdor slibům císaře Zikmunda byl
úkladně zajat, vězněn a pak upálen povstalo v národě
českém veliké hnutí.
Česká i moravská šlechta povstala, sešla se a sepsala
proti upálení mistrovu stížnost a k ní přivěsila svoje pečeti
v počtu 452 a zaslala ji koncilu. – Sněm kostnický pohnal
však všech 452 pánů k zodpovědnosti, prohlásil je za kacíře
a zapověděl pražské univerzitě udělování hodností. Tímto
jednáním byl však docílen v Čechách pravý opak smýšlení;
lid český hnul ke kalichu tím horlivěji.
Tou dobou někteří kněží v Čechách vzpírali se novotám
náboženským a zabraňovali kališníkům výkony náboženské
ve svých kostelích a proto se tito scházeli pod širým
nebem,, zejména na pahorcích, jímž dle písma dávali
biblická jména jako: Tábor, Sion, Oreb apod. Tam pak
přijímali pod obojí způsobou.
Z počátku chodili beze zbraně, když však na ně činěny
útoky a když univerzita pražská prohlásila, že nutno slovo
Boží brániti se zbraní v rukou, nosili zbraně vždy s sebou.
Papež Martin V. vybízel a klatbou hrozil českému králi
Václavu IV. , aby netrpěl ve své zemi kališníků, Čechové
však smýšleli jinak.
Dne 30. července r. 1419 ubíralo se procesí kališníků od
sv. Štěpána podle novoměstské radnice a tu z oken vrženo
bylo několik kamenů do zástupu. Jeden kámen padl na
monstranci, kterou držel husitský kněz v rukou. Touto
provokací rozzuřil se lid a veden Janem Žižkou, dobyl
zbraní radnice a konšely vyházel okny na ulici, kdež byli
rozjitřeným lidem pobiti.
Když se o tom činu dověděl na svém hrádku Kunraticích
král Václav IV., byl raněn mrtvicí a zanedlouho potom dne
16. srpna 1419 zemřel.
Papež však nemínil rozhodně trpěti Čechům kalichy a
proto dne 1. března 1420 vyhlásil Čechům první křižáckou
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válku a její vedením svěřil věrolomnému Zikmundovi,
bratru zesnulého krále Václava IV.
Tak se utvořily dvě bojovné strany. Na jedné straně
český národ a na druhé papež se vší křesťanskou mocí. A
protože český lid lnul ke kalichu a nemínil se jej vzdáti,
umínil si papež, že raději vyhubí celý český národ. Ale
český národ se nelekl papežových hrozeb ani teď.
Pod vedením znamenitého hrdiny Jana Žižky
z Trocnova dobývalo české vojsko vítězství za vítězstvím.
Naše krajina stala se tehdy průchodištěm sehnaných
křižáků, jichž bylo 150.000 a kteří se koncem dubna 1420
valili se ze Slezska k Náchodu a přes Hradec Králové do
středu Čech. Sice jen protáhli, ale zanechali za sebou
spoušť.
Do té doby spadá pověst o „Ostašském zrádci“, mlynáři
z Hlavňova. Na dolním konci vesnice o samotě, skoro již v
lese, stával od založení vesnice dřevěný mlýn (nyní čp. 25).
Na začátku XV. století hospodařil v tomto mlýně starý
Holinka se svoji dcerou Lidkou a se synovcem Václavem,
který nemaje rodičů, žil od mládí ve mlýně a pracoval seč
jeho síly stačily, aby jen svému lakomému strýci vyhověl.
Pokud žila teta, dařilo se mu dosti dobře, ale po její smrti
ucítil často mladý Václav strýcovo hrubství.
Mezi Lidkou a Václavem se již dávno vyvíjela láska.
V době husitských válek nastaly ve mlýně zlé časy. Mnohdy
nebylo co mlíti. Jednoho podzimního dne, kdy se po údolí
válela hustá mlha, zarazil Václav mlýn. Nebylo zrnka obilí a
vyhlídky pro ten čas žádné. Václav se rozhodl, že opustí
strýcův mlýn. Srovnal si svoje věci, rozloučil se se strýcem
a uplakanou Lidkou a zmizel v černém lese. Kam půjde,
nevěděl. Doufaje, že bude jinde lépe než v Čechách, pustil
se do Slezska, ale ani tam nebylo lépe.
Slezáci, spojenci Zikmundovi, připravovali se ku
křižáckému tažení do Čech. Verbovali a najímali k vojsku
kde koho. Václav zaklepal na dveře mnohého mlýna, ale
práce sehnati nemohl. Konečně po dlouhém a marném
hledání přišel hladov do města Lehnice, kde právě verbovali
na vojnu. – a dal se tak naverbovati. Z vyplacených peněz
se opět jednou nasytil a zůstal ve vojenském táboře přes
celou zimu.
Když se později dověděl, že křižáci se chystají vtrhnouti
na Broumovsko a Policko, aby tu ohněm a mečem obraceli
„nevěrce“ na pravou víru křesťanskou, uchvátil ho strach o
milovanou Lidku i o lakotného strýce. Umínil si proto, že
jim dá výstrahu. Neočekávaně se vytratil z vojska a
oklikami došel do hlavňovského mlýna, aby strýce přiměl
k opatrnosti. Radil mu, aby prchnul někam do okolních hor
a tak zachránil život svůj i Lidky.
Lakomý strýc však nechtěl opustit mlýn, nevěřil
přesvědčivým slovům Václavovým a zůstal ve mlýně. Václav
rozmrzen odešel, ale skryl se v blízkých lesích, aby
pozoroval pohyby nepřátelského vojska.
Lakomý Holinka
druhého dne uvažoval o slovech
Václavových a vydal se na cestu do Police, aby zvěděl, co
tomu říkají konšelé ve městě.
Mezi tím katoličtí Slezáci vtrhli do Police, ale obyvatelé
včas prchli a ukryli se v okolních lesích. Když samojediný
Holinka vstoupil do města, byl jat a předveden velitelovi.
Vůdce Slezáků začal na něho německy, ale když viděl, že
mu mlynář nerozumí, spustil lámanou češtinou, aby jim
vyzradil, kam prchli občané města, kde jsou ukryti. Holinka
zprvu neodpovídal, ale po slíbené bohaté odměně,
probudila se v něm lakota a on – vyzradil, že budou asi
ukryti na Ostaši. „Tak dobře, povedeš nás tam,“ zahřměl
vůdce, „a mluvíš-li pravdu, dobrá odměna tě nemine!“
Mezi tím se Václav podruhé vrátil se do mlýna, přemluvil
Lidku, a oba pak prchli na Ostaš, kde ve tmavé odlehlé
jeskyni našli bezpečný úkryt.
Bylo časně zrána, dne 27. května 1421. Slezské vojsko
tábořivší v Polici vytrhlo z města. Mlynář Holinka přivázán
ke koni prvního jezdce, ukazoval na táhlou horu Ostaš a
sděloval, že tam jsou ukryti obyvatelé Police a okolí. Snad

lakota, snad pud po sebezachování byly příčinou, že za
nejistou, mrzskou odměnu zradil své krajany a vydal je
katanům.
Jediná pěšina vedla lesem a po ní vedl zrádce katany.
Přepadení obyvatelé se houževnatě bránili, ale přesile
podlehli. Když Slezáci vykonali ukrutnou pomstu, odměnili
i zrádce. Přivázali ho ke stromu a na tom místě ho sťali.
Václav i Lidka šťastně vyvázli z nebezpečí a ujali se pak
opuštěného mlýna v Hlavňově, v němž žili potom šťastně do
své smrti.
Uťatá hlava „zrádcova“ byla prý zanesena skalním
orlem na opuštěnou skálu, kde zkameněla. Lid si ji tam
dosud ukazuje.
Na místě, kde byl mlynář Holinka sťat, byl postaven r.
1422 na památku kříž, snad péčí jeho dcery Lidky a synovce
Václava, později pak a to r. 1484 byla vystavěna malá
dřevěná kaplička ke cti sv. Kříže. Tolik asi zachovalo se
nám v pověstech z doby XV. století.
Století XVI. přešlo naší obcí celkem klidně, ač některé
události naší vlasti se jí též dotkly, nemáme však dosti
zaručených zpráv ani ústních ani písemných.
Pokračování v příštím čísle.
Vybral František Janeček

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Liturgické mezidobí
Zima jako řemen stále trvá, i když teď trochu polevila
na síle, ale jistě nám ještě zatopí, než zase na čas předá
svoji vládu nad počasím dalším v pořadí. Nějak už to jistě
zvládneme a o to více se budeme radovat z příchodu jara. V
církvi stále trvá období mezidobí. Ve středu 2. února jsme
prožili svátek Uvedení malého Ježíše do chrámu, kam ho
Josef s Marií přinesli čtyřicet dní po jeho narození, a podle
pravidel Mojžíšova zákona představili a zasvětili Hospodinu.
Došlo při tom také k onomu setkání se stařičkou prorokyní
Annou, která nikdy nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí
sloužila Bohu posty i modlitbami a starcem Simonem, který
je připraven zemřít od chvíle, kdy mohl ve své náruči sevřít
malého Ježíše: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého
služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči
uviděly tvou spásu“ (Lk 2,29-30). Oba v přineseném dítěti
rozpoznali očekávaného Mesiáše. V rámci liturgie tohoto
svátku byly také posvěceny svíčky „hromničky“, které se
vkládají do rukou těm, kteří umírají a putují do Boží náruče
a v minulosti také sloužily jako ochrana před přírodními
živly. V průběhu února nás mnoho významnějších událostí
nečeká, připomeneme si jenom několik památek světců a
svátek Stolce sv. Petra. Začátkem měsíce března, přesněji
9. března, pak vstoupíme Popeleční středou do doby postní,
tedy do období přípravy na velikonoce.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
6. února 5. neděle v mezidobí
10. února - Památka sv, Scholastiky
13. února - 6. neděle v mezidobí
20. února - 7. neděle v mezidobí
22. února - Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
27. února - 8. neděle v mezidobí
6. března - 9. Neděle v mezidobí
9. března - Popeleční středa, Den přísného postu

13. března - 1. neděle postní
V měsíci únoru budou bohoslužby v Polici n.M. podle
obvyklého pořadu:

5
5
5

v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Poděkování za 1. farní

charitativní ples

Dne 22. ledna 2011 se v Polici nad Metují, v sále Pellyho
domů, konal 1. farní ples s charitativním zaměřením. Ples
pořádala římskokatolická farnost Police n. M. a zahájila tak
novou společensko-dobročinnou tradici, jejíž výnosy budou
věnovány na charitativní a podobné potřebné účely.
Charitativní téma toho letošního, tedy úvodního farního
plesu, byla obnova suchodolské dřevěné kaple
v Ticháčkově lese.
Ples se vcelku vydařil a celkový čistý výnos, který bude
věnován na výše uvedený účel, činí 25.000,- Kč. Farnost
Police n. Met. by proto chtěla touto cestou velice
poděkovat všem, kteří podpořili tento záměr, a jakoukoliv
částkou přispěli a napomohli k tomuto krásnému výsledku.
Sponzorům, kteří věnovali ceny do plesové tomboly, bylo
poděkováno již na plese, před zahájením jejího rozdávání a
losování, a sluší se tedy ještě poděkovat „sponzorovi“
nejvýznamnějšímu, a to městu Police nad Metují, za
podporu a prominutí nájemného ze sálu Pellyho domů.
Na závěr nezbývá než vyslovit přání, aby se dobré dílo
obnovy suchodolské kaple podařilo zdárně realizovat, a aby
příští ročníky farních charitativních plesů byly přinejmenším
stejně úspěšné jako ten letošní.
Ing. Jan Troutnar

Městská policie a měsíc leden
-

-

-

-

-

-

Měsíc leden, byl ve znamení prováděných kontrol pro
řádné zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti komunikaci a
chodníků. Městská policie obdržela celou řadu podnětů,
na které společně s TS bezodkladně reagovala.
Opětovně ve spolupráci se sociálním odborem provedla
kontroly u sociálně slabších občanů, prováděla kontroly
těch, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce.
MP vypracovala opětovně mnoho zpráv o chování a
osobních poměrech na osoby, proti nimž je vedeno
trestní řízení.
Odchytla dva pejsky, kteří se vrátili zpět majitelům,
jeden byl odchycen obsluhou čerpací stanice a posléze
vrácen zpět domů také. Štěňátko našlo svůj nový
domov u Chlumce nad Cidlinou a útulek zeje, a to je
dobře, prázdnotou..
MP provedla kontroly na náměstí a za neplacení
poplatků uložila i blokové pokuty. Stejně tak i na
místech, kde je stání a zastavení zakázáno dopravními
značkami.
Vyřešila neoprávněně umístěné reklamní cedule.
Připomínáme možnost zakoupení parkovacích karet
s platností na jeden rok pro všechny občany města a
přilehlých obcí. Její cena je pouhých 150 korun.
Petr Zima – vrchní strážník MP
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Trocha historie AMK Police
... pokračování

Velké přípravy začaly na sezónu 1966. Miroslav Pichl
navrhl úpravu sériového jednovýfukového motoru ČZ 175 na
krátkozdvihový a nakonec se oba motory, pro Miloše
Puschmanna a Jaroslava Pichla, který se po dvou létech
vrátil do civilu, ukázaly jako velmi zdařilé a výkonné. Byly
postaveny zbrusu nové stroje, pro Jaroslava Pichla
s továrním podvozkem ČZ. Na začátku sezóny roku 1966 se
však k nemilému překvapení zjistilo, že byla třída 175 ccm
(prakticky utajeně) zrušena a oba motocykly tak
nastupovaly do oblastního přeboru ve třídě 250 ccm se
zřejmým handicapem. Motor Jaroslava Pichla, nakonec opět
starý osvědčený výkonný dlouhozdvih, převratný na obsah
210 ccm však celý začátek sezóny trpěl neustálým
nevysvětlitelným zadíráním, které, jak se nakonec ukázalo,
zavinila čísi zlomyslná ruka ve svépomocné dílně
poškozením válce. Z celé smolné sezóny roku 1966 (9
závodů) lze uvést jen 6. místo v Jetřichově, 7. v Olešnici a
cenné umístění v Poličce, kde dojel sice „jen“ na devátém
místě, ale jako první z motocyklů s upraveným sériovým
motorem (navíc s nižším obsahem) hned za továrními ČZ
250. Chuť si tak Jaroslav Pichl spravil až vítězstvím
v Meziměstí 25. září, když se s Milošem Puschmannem,
který obsadil druhé místo, několikrát vystřídali na čele.
Tímto pěkným výsledkem Miloš Puschmann také svou
aktivní závodní činnost ukončil, když se zúčastnil celkem 12
závodů.
Roku 1966 se na motocyklech obsahu 50 ccm vedle
Jaroslava Berana, který na několika závodech dosáhl
zdařilých výsledků (2. místa v Meziměstí a Jetřichově, 3.
místo v Žacléři) poprvé se objevuje také Václav Krmaš, na
motocyklu 50 ccm, zapůjčeném od Josefa Randáka a také
jeho kolega Tomáš Vacek, zvaný kolegy „Bizon“, který při
závodech v Meziměstí dokázal v zápalu boje projet i hustým
špalírem diváků.
V sezóně roku 1967 Jaroslav Beran „pověsil svou
padesátku na hřebík“ a na motocyklu koupeném od Miloše
Puschmanna se začal zúčastňovat závodů oblastního
přeboru ve vyšší kubatuře (v Chocni, v Rudníku, v Bydžově,
v Holicích a v Opatově) společně s Jaroslavem Pichlem. Od
poloviny sezóny 1967 pak Jaroslav Pichl nahradil starý
unavený motor výkonným továrním motorem ČZ 250,
koupeným od pražského Oldřicha Hammeršmída. Poličtí
jezdci ve třídě 50 ccm dostávají tento rok další posilu a to
Jiřího Krmaše, který se postavil po bok svého bratra
Václava, ten však po sezóně roku 1968 s motokrosem
skončil.
Po celkem nevýrazné sezóně roku 1968 (7. místo
v Rudníku, 10. v Trutnově, 11. v Opatově) ukončil Jaroslav
Pichl svou aktivní jezdeckou dráhu posledním závodem
v Nové Pace. Zúčastnil se celkem 34 motokrosových závodů,
nepočítaje v to terénní soutěže a jízdy zručnosti.
Jaroslav Beran pokračoval na bývalém motocyklu Miloše
Puschmanna ve zbývající motokrosové sezóně roku 1968 již
sám, pouze se spolehlivým mechanikem Josefem Michlem,
který jej dopravoval na závody se svým sidecarem sovětské
výroby M65. Tento rok již také dokázal zvítězit při
motokrosu v Olešnici, i když díky omylu startéra, který
dvakrát odmávl poslední kolo a také díky velké manažerské
zkušenosti Josefa Michla, který tuto skutečnost včas
postřehl a dokázal ji využít v jeho prospěch. Radost ze
zlatého věnce mu tehdy poněkud zkalily o nádrž naražená
jistá choulostivá místa. Na stříbrný věnec dosáhl ještě
v závěru sezóny v Jetřichově, když dojel druhý za Milošem
Klimešem.
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V tomto přehledu polických závodníků, kteří se věnovali
převážně motokrosu a soutěžím, nesmíme zapomenout ani
na Vlastimila Havlíka, zaměstnance polické Masny, kterému
učarovaly motokáry. Průkopník tohoto sportu v Polici nad
Metují začínal roku 1961 na motorkáře s upraveným
motorem ČZ 125B a během své jedenáctileté závodní
činnosti postavil celkem 5 motokár, poslední dvě
s upraveným motorem ze skútru Tatran. Absolvoval celkem
65 závodů(!), 12 x se probojoval do finále, roku 1969
zvítězil v závodě, který se konal na ploché dráze
v Olivětíně. Byl nominován i na mistrovství republiky,
kterého se však pro problémy s dopravou do vzdálené
Kadaně nakonec nezúčastnil. Svou dlouholetou závodní
činnost ukončil po dvanácti sezónách roku 1972 a nakonec
odešel z Police do České Skalice za svým zaměstnáním.
Za AMK Police – Petr Dostál

U Lišáků klepe jaro u dílny na
vrata

Loňský rok pro silničního závodníka polického AMK
Miloše Théra, nakonec skončil dobře. Opravené rameno
v Rychnovské nemocnici se pomalu vrací do normálu. Přes
smůlu v Těrlicku a nejetý závod v Kyjově, obsadil ve třídě
do 350 ccm celkově 4. místo. Pozoruhodné je, že stroj
vlastní konstrukce s motorem ČZ 260 je o 90 ccm nižší
obsah, než u ostatních strojů. Motocykl prochází běžnou
údržbou a vyjede ve stejné třídě.
Ve třídě do 175 ccm – motor pořád nestačí továrním
strojům (MZ a pod.) Dvanácté celkové místo z 22 jezdců
není zase tak špatné. Proto motor prochází úpravou a
laděním. Předpoklad je, že stroj by měl bojovat o přední
umístění.
Jízda pravidelnosti historických závodních motocyklů
přinesla Milošovi nejlepší umístění v kariéře. Sedmé celkové
umístění z 270 jezdců stojí za pozornost i potěšení. Věříme,
že naší motorističtí příznivci se letos opět přijedou na nás
podívat. V depu je rádi uvidíme a pro jejich informovanost
uvádím termíny závodů 2011:
Klasik
Staré Město u UH
7. – 8. 5.
Hořice
14. – 15. 5.
Ostrava – Radvanice 2. – 3. 7
Havířov
27. – 28. 8.
Kyjov
3. – 4. 9.
Jízda pravidelnosti
Hořice
Dvůr Králové
Nepomuk
Branná u Jes.
Opava

18. – 19. 6.
25. – 26. 6.
30. – 31. 7.
10. – 11. 9.
17. – 18. 9.

Za AMK Čvaňhák

Tak to bylo vloni v Ostravě

SKI–ADRŠPACH

a LO SPARTAK Police nad Metují

ROZPIS

pohárového závodu královéhradeckého kraje a
veřejného závodu v běhu na lyžích ve skiduatlonu
(předžactvo a nejmladší žactvo klasicky)
pro všechny věkové kategorie
Pořadatel:
Datum:
Místo:
Technika běhu:

z pověření ÚBD KSL KHK – SKI - Adršpach
a LO SPARTAK Police n/Met.
NEDĚLE 13. února 2011 od 10 hodin.
Dolní Adršpach vedle parkoviště u vstupu
do skal.
SKIDUATLON, předžactvo a nejmladší
žactvo klasicky.

Kategorie:
předžákyně, předžáci nar.2003 a mladší 500 m
nejml. žákyně a žáci
2001 a 2002
1 km
mladší žákyně a žáci
1999 a 2000
1+1 km
starší žákyně
1997 a 1998
1+1 km
starší žáci
1997 a 1998
2+2 km
mladší dorostenky
1995 a 1996
2+2 km
mladší dorostenci
1995 a 1996
3,5+3,5 km
starší dorostenky
1993 a 1994
3,5+3,5 km
starší dorostenci
1993 a 1994
3,5+3,5 km
ž e n y + juniorky
1992 a starší
3,5+3,5 km
m u ž i + junioři
1992 až 1972
7+7 km
m u ž i nad 40 let
1971 a starší
7+7 km
p ř í c h o z í (jen klasicky)
7 km
Více na www.polickej.net/ski.
Ing. Jiří Ehl, ÚBD KHK

NOVOROČNÍ OPEN 2011

V sobotu 15. ledna se na umělé stěně v Polici nad Metují
uskutečnil již 20. ročník závodu v lezení na obtížnost
NOVOROČNÍ OPEN. Letošního ročníku se zúčastnilo 37 mužů
(z toho 11 juniorů) a 14 žen (z toho 9 juniorek).
Závod probíhal podle zavedeného scénáře, takže nikoho
nepřekvapí, že kvalifikační, jakož i finálové cesty, postavili
Pavel „Alberto“ Hrubý a Jirka „Prťka“ Koutský. Stavitelé
cest tak po ukončení prezence předvedli, jak je možné
dosáhnout TOPu v každé z kvalifikačních cest.

Přesto, že se jednalo o tradiční akci, netradiční byla
neúčast v minulosti pravidelného hlavního rozhodčího
závodu (A. Kadlece) a nepřítomnost ředitele závodu (J.
Škopa), nicméně obou těchto funkcí se v den závodu
srdnatě ujal Michal Stuchlík. Dlužno dodat, že závod vedl
rukou pevnou a nepřipustil v průběhu závodu žádný exces,
za což mu patří velký dík!
Ve třech kvalifikačních cestách se podařilo 9 borcům
dolézt až na vrchol, přičemž stejné cesty dolezly do
samého konce i 3 borkyně, přičemž úplný TOP ve všech
cestách dala jediná z nich, a to juniorka Monika KuhnGaberová.
Postupový klíč do finále byl jury v čele s hlavním
rozhodčím závodu stanoven na 12 v případě mužů a juniorů,
a 6 v případě žen a juniorek. Vítězem se stal Dalibor Muráň
z HO Komorní výtah, který jako jediný téměř překonal
velmi těžký boulder, nachystaný staviteli trati po 12
metrech lezení. S druhým místem se musel spokojit junior
Tomáš Binter a třetí skončil bavič Petr Havrda. Ze 6 žen ve
finále vylezla nejvýš a zvítězila teprve šestnáctiletá
juniorka Tereza Svobodová z Prahy před druhou Eliškou
Karešovou a třetí Monikou Kuhn-Gaberovou.
V žádné z finálových cest se diváci nedočkali TOPu, ale i
tak panovala v sále spokojenost s výkony, jaké finalisté a
finalistky předvedli. Třešinka na dortu, v podobě loňského
opakování přelezení mužského finále nejlepší ženou se letos
nekonalo, přičemž důvodem byla zejména neúčast
trojnásobné vítězky OPENu, Nelly Kudrové.
Velice příjemným překvapením byla návštěva publika,
která v sokolovně opět vytvořila bouřlivou atmosféru, za
což všem divákům z blízkého i vzdálenějšího okolí patří
dík!!

Konečné výsledky:
Kategorie muži:
1. místo – Dalibor Muráň (HO Komorní výtah)
2. místo – Petr Havrda (HO Lomnice, Rock Pillars, Ocún,
stěna Sobotka)
3. místo – Vítek Lachman (LK Prachov, Rock Pillars, Ocún)
Kategorie junioři:
1. místo – Tomáš Binter (Ádr desing)
2. místo – Jan Jeliga (HO Guru)
3. místo – Tomáš Peltrám (Smích Off)
CELKOVĚ MUŽI/JUNIOŘI:
1. místo – Dalibor Muráň
2. místo – Tomáš Binter
3. místo – Petr Havrda
Kategorie ženy:
1. místo – Eliška Karešová (Slavie Liberec)
2. místo – Jitka Mázlová (HO Vrchlabí, SALTIC, Singing
Rock, TILAK)
3. místo – Gabriela Vráblíková (HO Železný Brod, MAMMUT)
Kategorie juniorky:
1. místo – Tereza Svobodová (Praha)
2. místo – Monika Kuhn-Gaberová (HO Vrchlabí, SALTIC,
Singing Rock, TILAK)
3. místo – Jana Vincourková (Rock Pillars, Ocún, Klaida)
CELKOVĚ ŽENY/JUNIORKY:
1. místo – Tereza Svobodová
2. místo – Eliška Karešová
3. místo – Monika Kuhn-Gaberová
Na závěr je třeba poděkovat všem sponzorům, kteří nám
již několik let s pořádáním závodu pomáhají (opět byli
uvedeni v záhlaví výsledkových listin), a zároveň velkému
zástupu lidí, kteří s pořádáním závodu více či méně
pomáhají, a které to ani po těch letech nepřestalo bavit, ať
již jde o rozhodčí, stavitele cest nebo výsledkového
matadora Bonatiho! Zároveň díky lidem, kteří přijeli do
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Police závodit nebo fandit. Už teď se těšíme na NOVOROČNÍ
OPEN 2012!!! Podle všeho nám „hrozí“, že by závod mohl
být zařazen díky své kvalitě, tradici a prestiži do okruhu
závodů ČESKÉHO POHÁRU, což by jistě bylo dobré nejen pro
náš pořádající klub, ale i pro naše město jako takové!!!
Za podporu děkujeme těmto sponzorům a
podporovatelům: město Police nad Metují, TJ Sokol Police
nad Metují, Ovoce a zelenina Schreiber, Kvíčerovská
pekárna s.r.o., S. E. K. T. – J. Kubín, Sportiv Redpoint,
Doldy, Bufo, Lizard, Rock Pillars, HUDY sport Hradec
Králové, Saltic, Blue Fly, Manmat, MAKAK, Tilak, Ocún,
MAMMUT, RESTDAY, directalpine, aIX, Beal, WIKOV.
Jirka Heřman Škop, předseda HK Ostaš

Polický hokej

Poličtí hokejisté zažívají opět vydařenou sezonu. Po
loňském překvapivém vítězství v 2.lize neregistrovaných
hráčů si opět v předstihu zajistili účast v play off mezi 4
nejlepšími týmy. Tím si splnili svůj cíl, který si před
sezonou vytyčili. Do konce základní části zbývá odehrát
jedno utkání, mohou tak skončit na jednom z prvních tří
míst a potvrdit tak svoji skvělou formu i letos. Tento zápas
se odehraje v sobotu 12.2.2011 od 19.15h v hronovské
hokejové aréně. Své síly změří s hokejisty z Havlovic.
Semifinálová utkání se odehrají 16.2. a 23.2.2011 od
17.30h. Utkání o 3 místo se pak uskuteční 26.2. od 9.30h, o
vítězi soutěže se rozhodne tentýž den od 17.30h.
Poličtí hokejisté své aktivity směřují i mimo ledovou
plochu. Poslední jejich akcí byla vydařená autogramiáda v
restauraci Fialka, kde se dveře prakticky netrhly. Vedoucí
restaurantu musel podpisu chtivé fanynky vpouštět do
zařízení organizovaně, aby nedocházelo k nežádoucím
kolizím a šarvátkám. Popularita má bohužel i své stinné
stránky a hokejisté musí čelit falešným pomluvám.
Dementují touto cestou poslední fámy, které se v Polici
objevily.
Podle zlých jazyků prý některé fanynky
vyžadovaly podpisy svých hokejových favoritů na obnažená
těla. Pro velký úspěch naši hokejisté zvažují, že akci budou
opakovat, tentokrát však ve větších prostorech Pelyho
domu.
P.Berka, V.Čech, M.Pfeifer

Vicemistryně Slovenska
v 10 tancích je z Police nad Metují
Teprve 16ti letá Tereza Řehořová získala se svým tanečním
partnerem Filipem Cipárem na Mistrovství Slovenska v 10
tancích stříbrné medaile. Tento slovensko-český pár tančí
dle příslušnosti partnera za Slovenskou republiku v kategorii
„Mládež“ ve věku 16-18 let. Pravidla obou svazů určují
startování pouze za jednu zemi v jednom roce.
Za účasti 28 párů z celého Slovenska po téměř 6ti
hodinovém tanečním maratónu, kde ti nejlepší finalisté
absolvovali celkem 40 tanců, získala „polická“ Tereza se
svým partnerem Filipem titul „vicemistři Slovenska“ a tak
jeden z pohárů a medaile nezůstaly pouze v Trnavě, odkud
je partner, ale jeden putoval také do našeho regionu až do
Police nad Metují.
Toto Mistrovství v 10 tancích patří k fyzicky
nejnáročnějším disciplínám, jedná se o 5 standartních
tanců- waltz, valčík, slowfox, quickstep, tango a 5 latinskoamerických – samba, rumba, cha-cha, paso-doble a jive.
V únoru čeká tento pár ještě Mistrovství SR v latinskoamerických tancích a v březnu pak Mistrovství SR ve
standardních tancích.
Terezce i Filipovi přejeme především zdraví.
Blahopřejeme!
Ida Seidlmanová
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Provádíme odstranění sněhu a ledu
ze střech pomocí horolezecké techniky
Výškové práce,oprav střech,
rizikové kácení
Beran Jan,Police nad Metují
Tel.: 604 566 623

POLICKÉ PŮJČKY

www.pujcime-vam.cz

PRO ZAMĚSTNANCE
(i na dobu určitou)

PRO DŮCHODCE
(do 69 let nevyžadujeme ručitele)

PRO PODNIKATELE

(i začínající bez daňového přiznání
nebo podnikatele, kteří nevykazují
zisk)

PRO OSOBY NA MATEŘSKÉ

VOLEJTE 606 306 330
Zprostředkovatel pracuje pro PROFI CREDIT Czech a.s.
a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém
úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

Střední průmyslová škola, Hronov,
Hostovského 910 vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení bytu
1. kategorie
ve Vrchlického ulici 538

v Hronově (u náměstí) o rozloze 82 m2.
Možnost nastěhování
od března 2011. Nejnižší nájemné je 4.000,- Kč.
Informace v pracovních dnech do 14.00 hodin na
491 485 048.

Nová zubní
ordinance
Od 1. 1. 2011 nově otevřena
zubní ordinance

MUDr.Tomáše
Rožnovského

ve Zdravotním středisku
v Polici nad Metují.

Přibíráme nové pacienty
na tel. čísle 491 541 654.
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Hospůdka na Ostaši
Provozní doba v zimním období:
Pátek
Sobota
Neděle
Pátek 4.2.
Sobota 12.2.
Pátek 17.2.

11 – 24 hod.
10 – 24 hod.
9 – 19:30 hod.

Akce únor:

Promítání od 18:30 hod., Libor
Jenka – Letecké záběry Policka
Promítání od 18:00 hod., Jaroslav
Seifert – Sahara-Hogar
Promítání od 18:30 hod., Ondřej
Kalousek – Canada-Whistler

O víkendu 25.-27.2.
Přiďte ochutnat tradiční českou kuchyni

Soutěž o 30l sud Pilsner Urquell
Celoměsíční soutěž. Za 5 vypitých piv
na 1 osobu Primátor Náchod
nebo Pilsner Urquell získáte slosovatelný kupón.
Losování proběhne 27.2.2011 v 18 hodin
za přítomnosti našich zákazníků.
Po slosování bude výherce telefonicky kontaktován.

Aktuality o provozní době a akcích je možné
sledovat na webových stránkách
Chatové osady Ostaš

www.ostas.adrspach.cz

Ubytování tel.:
Hospůdka tel.:

603 781 832
604 371 576

Pro měsíc únor sleva na gelové nehty 50 %
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

22. únor 2011

24. únor 2011

v 15.00 hod.

v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo

http://autoskola-fiedler.wz.cz

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;

opravy STA a TKR; dodávky STA
na klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy

SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních
možností a Vašich přání YAGIEX
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
12,30 Police nad Metují (odstavné parkoviště-naproti kostelu)
13,30 Teplice nad Metují (parkoviště - náměstí) 14h Vernéřovice (parkoviště - obchod potravin)
15h Broumov /parkoviště pod „Střelnicí“/
15,30 Křinice /u hospody/
Prodej 11.4.2011

Kuřice černé, červené
Bílé /nesou bílá vejce/,kropenaté

Prodej 12.5.2011

Kuřice černé, červené
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Kačeny barbarie /husokačeny/
Husy /bílé/
Husy /landeské/
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/

Prodej 14.6.2011

stáří: 14-18týd.
stáří: 14-18týd.

cena: 130-150,-Kč
cena: 130-150,-Kč

stáří: 14-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
6-8týd.

cena: 130-150,-Kč
60-80,-Kč
90-110,-Kč
130-150,-Kč
130-150,-Kč
250-290,-Kč

při objednání 10ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!!! (prorůstový přípravek)

Kuřice černé, červené
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/

stáří: 14-18týd.
1-3týd.

Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/

1-3týd.

Kačeny barbarie /husokačeny/
Husy /bílé/
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/

60-80,-Kč

1-3týd.
1-3týd.
6-8týd.

90-110,-Kč
130-150,-Kč
250-290,-Kč

stáří: 14-18týd.
stáří: 14-18týd.
stáří: 14-18týd.

cena:130-150,-Kč
cena:130-150,-Kč
cena: 130-150,-Kč

Prodej 4.8.2011

Kuřice černé, červené
Modré, kropenaté, sussex
Prodej 20.9.2011 - Kuřice černé, červené

cena: 130-150,-Kč
60-80,-Kč

Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

KOMINICKÉ PRÁCE
Nabízíme Vám kompletní služby v oboru kominictví v Polici nad Metují a okolí.
Kontroly a čištění spalinových cest
- pravidelné kontroly a čištění spalinových cest, včetně vypracování zpráv,
v souladu s požadavky nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
- nejmodernější čistící nářadí, inspekční komínová kamera, endoskop
- sledujeme dohodnuté termíny pravidelných kontrol
Revize spalinových cest
- revize před uvedením spalinové cesty do provozu
- konzultace nad projektem … prohlídka v průběhu stavby
… prohlídka po připojení spotřebiče … vystavení revizní zprávy
- tepelně technické návrhy (navržení vhodného rozměru komína před stavbou)
Další služby
- autorizované měření účinnosti, podle zákona 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší, pro podnikatelské subjekty
- měření komínového tahu, vlhkosti paliva, množství přiváděného vzduchu
- rekonstrukce komínových průduchů vložkováním, montáže nových komínů
Ing. Matěj Brát - 608 552 136 (revize)
Jiří Škraněk - 739 001 917 (kontroly a čištění)
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www.emi-test.cz

NOVOROČNÍ OPEN
Závody v lezení na obtížnost
na umělé stěně

20. ročník – 15.1.2011

Štěpána Horáka

▲ Vyhlašování vítězů - ženy

▲ Účast diváků byla v sokolovně tradičně vysoká

▲ Vyhlašování vítězů - juniorky
▲ Finále žen

▲ Vyhlašování vítězů - junioři

▲ Finále žen

▲ Vyhlašování vítězů – muži

▲ Počítačový guru Bonati s asistentkou ☺
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 3 . bř e z n a 2 01 1
Dis tribuce: 9. března 2011
V yc há z í v ná kla du: 1 000 ks
A u t o ř i o bá lk y : M a r t ina Vá ň o vá , Pa v e l F r y dr y c h a Ja r os la v S o uma r

Nově zrekonstruovaný Pellyho dům – v přízemí rychlé občerstvení, v patrech byty

Re gist ra č ní č ís lo : M K ČR E 1 19 7 4
T is k: T IS K ÁR NA F ra nt iš ek M ATĚ NA Pol i ce na d M e t ují
A dre s re dak c e: MěÚ M a s a r yk o vo nám. 98 , Po l i ce na d M e t u j í 5 49 5 4
t e l : 49 1 54 1 1 1 3
IČ O 27 2 9 49
E - mai l : meu@me u- po lice.cz

